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ملحق "       " 
حاضـر الشعـر

وقضاياه الثقافية

في هذا العدد  "أشرطة تسجيل صدام حسين" ا لحلقة 33 ص15

تواصل "الصباح الجديد" بالتعاون مع "دار الجمل" نش��ر وثائق أشرطة تسجيل صدام 
حسين/ األعمال السرية لنظام استبدادي/ 1978 – 2001 وتسلط حلقة اليوم الضوء 

على كيفية تعامل صدام مع قضية احتالل الكويت حيث يقول :
لك��ن اهلل هو ال��ذي أرانا الطري��ق. كانت عقولن��ا عديمة القيمة فيم��ا يتعلق بهذه 
المس��ألة؛ اهلل هو الذي أرش��دنا. كنا متجهين في ذلك االتج��اه وفجأة غير وجهتنا! 
م��ا كان بوس��عنا أن نبقى جائعي��ن، اهلل أنعم علينا. كل ما كنا نري��ده كقيادة هو أن 
يتم تنفيذ العمليات العس��كرية ومن ثم أن نهيئ أنفس��نا للوض��ع الدفاعي في ظل 
ظروف مناس��بة. أقول إن توقيتنا كان أكثر من مناس��ب. أواًل، العمليات العس��كرية 
جرتْ بس��رعة بالغة. ثانيًا، كانت السيطرة على الوضع ش��املة. ثالثًا، لدينا متسع من 
الوقت لكي نستعد للوضع الدفاعي. وهكذا جرتْ األمور. ماذا نبغي أيضًا؟ هل نريد 

أن نأخذ الكويت في يوم واحد، ومن ثم.

بغداد- الصباح الجديد:
رحب��ت اب��رز الكتل السياس��ية 
بزي��ارة الوفد الك��ردي إلى بغداد، 
معرب��ة ع��ن امله��ا ب��أن تترجم 
النتائج على ارض الواقع مبا يخدم 
اس��تعدادهم  مبدي��ن  الع��راق، 
القامة املزيد من احلوارات واالبتعاد 

عن املهاترات االعالمية.
وكان وفد كردي يضم رئيس ديوان 
رئاسة االقليم فؤاد حسني، وعضو 
املكتب السياسي لالحتاد الوطني 
الكردستاني عدنان املفتي، فضالً 
عن س��كرتير املكتب السياسي 
للحزب الدميقراطي الكردستاني 
فاضل ميراني قد وصل إلى بغداد 
والتقى بالرئاس��ات الثالث وجرى 
التأكي��د على اس��تمرار احلوارات 

وايقاف التصعيد.
اجملل��س  ف��ي  القي��ادي  وق��ال 
االس��المي االعلى محمد جميل 
املياحي في تصريح إلى "الصباح 
اجلديد"، إن "زي��ارة الوفد الكردي 
إلى بغ��داد متثل نقط��ة ايجابية 
ينبغ��ي تعزيزها بخطوات الحقة 
للخالف��ات  تتص��دى  التفاق��ات 

احلالية".
"التحال��ف  أن  املياح��ي  وتاب��ع 

الوطن��ي يؤم��ن بض��رورة احل��وار 
الش��فاف م��ع اجلميع مب��ا فيهم 
اجلانب الكردي، وأن الرؤية احلالية 
تؤك��د عل��ى التواص��ل ليس في 
وق��ت االزمات السياس��ية فقط 

أمنا على جميع االصعدة".
أن  ذك��ر  ذل��ك،  مقاب��ل  وف��ي   
"التحال��ف يرفض اج��راء زيارات 
روتينة واستعراضية، تنقلب إلى 
ح��روب اعالمي��ة مبج��رد االنتهاء 
منها"، مش��دداً عل��ى أن "تكون 
عل��ى  منتج��ة  اللق��اءات  ه��ذه 
الواقع العراقي وليست استنزافاً 

للوقت".
ودع��ا املياح��ي "اجلان��ب الكردي 
إلى اتخ��اذ قراره أم��ا بالبقاء في 
عراق موح��د، أو اتخاذ مس��ارات 
اخرى بعيداً عن الدستور وحينها 
السياس��ية  للكت��ل  س��يكون 

موقفها".
اجملل��س  ف��ي  القي��ادي  ونص��ح 
االس��المي االعل��ى االقلي��م ب��� 
"ع��دم التصعي��د ألن الس��احة 
الكردي��ة تعان��ي من مش��اكالت 
وليس من مصلحتهم تصديرها 

إلى املركز".
تتمة ص3

الكتل السياسية ترحب بمفاوضات
بغداد وأربيل وتعول على نتائج تخدم العراق

وفد كردي يزور العاصمة ويلتقي بالرئاسات الثالث

جانب من لقاء الوفد الكردي مع رئيس اجلمهورية

بغداد ـ الصباح الجديد:
أكد رئيس ال��وزراء حيدر العبادي، 
امتالك احلكومة أدلة موثقة عن 
جرائ��م ارتكبها تنظيم "داعش" 
بح��ق املدنيني في مدينة املوصل، 
فيما لفت إلى أنه سيتم التوافق 
على خ��روج العراق م��ن الفصل 
السابع خالل الشهرين املقبلني. 

مؤمت��ره  خ��الل  العب��ادي  وق��ال 
بحس��ب  االس��بوع  الصحف��ي 
التلفزيون الرس��مي، "لدينا أدلة 
موثقة عن جرائم ارتكبها داعش 

بحق املدنيني في املوصل"، مبيناً 
أن "املدنيني في املوصل يطالبون 
باس��تمرار احلكومة األس��رع في 

حترير مدنهم".
وأضاف، أن "القوات األمنية تبذل 
جه��وداً كبي��رة للحف��اظ عل��ى 
املدني��ني خالل عملي��ات التحرير 
ف��ي املوصل"، مبين��اً أن "قدراتنا 
اجلوية تتط��ور يوماً بعد يوم على 
وفق تقييم عسكريني والتحالف 

الدولي".
تتمة ص3

بغداد ـ الصباح الجديد:
صوت مجلس ال��وزراء، على إقرار 
توصي��ة بش��أن إعف��اء املكلفني 
بدف��ع الضريب��ة م��ن الغرام��ات 
عل��ى  املس��تحقة  والفوائ��د 
أل��زم مصرفي  ديونه��م، وفيم��ا 
بتروي��ج  والرافدي��ن  الرش��يد 
معامالت القروض الصغيرة وفق 
االلي��ة املعتمدة، أق��ر تنفيذ 202 
مش��روع خدم��ي ف��ي محافظة 
نينوى بالتنسيق مع فريق الدعم 

الدولي.
وق��ال املكت��ب اإلعالم��ي لرئيس 

ال��وزراء ف��ي بيان اطلع��ت عليه 
"الصب��اح اجلدي��د"، إن "مجلس 
الوزراء عقد، جلس��ته االعتيادية 
برئاس��ة حيدر العبادي"، مشيراً 
إل��ى أن "اجمللس ص��وت باملوافقة 
النقابات  عل��ى مش��روع قان��ون 
واحالته جمللس  املهنية  واالحتادات 
النواب، وصوت على إقرار توصية 
جلنة الش��ؤون االقتصادية بشأن 
إعف��اء املكلفني بدف��ع الضريبة 
من الغرامات والفوائد املستحقة 

على ديونهم".
تتمة ص3

بغداد ـ الصباح الجديد:
املك��ون  ع��ن  النائ��ب  كش��ف 
اوغلو،  نيازي معم��اري  التركماني 
ام��س االربع��اء، عن جم��ع النواب 
التركمان تواقيع اكثر من 200 نائب 
من مختل��ف القوى السياس��ية 
محاف��ظ  باقال��ة  ق��رار  الص��دار 
كركوك وحل مجلس محافظتها، 
عازياً ذلك الى قرار رفع علم اقليم 
كردستان في احملافظة والتصويت 

على استفتاء ضمها لالقليم.
وق��ال اوغلو في حدي��ث صحفي، 
إن "ن��واب املك��ون التركماني في 

مجل��س الن��واب جمع��وا تواقيع 
الكثر من 200 نائ��ب من مختلف 
القال��ة  السياس��ية  الق��وى 
محاف��ظ كرك��وك وح��ل مجلس 
محافظتها"، مبين��اً أن "التواقيع 
سيتم ارفاقها مع طلب يقدم الى 
رئاسة البرملان االسبوع املقبل مع 

بدء اجللسات".
وأض��اف اوغل��وا، "س��نتوجه الى 
احملكم��ة االحتادية للطعن بقرارات 
مجل��س محافظة كرك��وك غير 

الدستورية واخملالفة للقانون.
تتمة ص3

العبادي يؤكد خروج العراق 
من الفصل السابع في غضون 

الشهرين المقبلين

الحكومة تلزم "الرشيد والرافدين" 
بترويج معامالت القروض الصغيرة

النّواب التركمان يجمعون أكثر من 
200 توقيع إلقالة محافظ كركوك 

وحل المجلس

القوات األمنية بتكريت تقتل
جميع المهاجمين من »داعش«

مجموعة مسلحة تهدد "الدواعش"
ومناصريهم وتنذرهم بمغادرة الموصل 23

ترجمة: سناء علي
»عل��ى الرغم من إع��الن تنظيم 
داعش مسؤوليته عن الهجمات 
ومنها هجوم لندن األخير، إال أنه 
يحتضر، ولكنه س��يظل ملهًما 
آلخرين«، افتتح الكاتب س��يمون 
كوتي به��ذه العبارة تقريره الذي 
نش��ر عبر املوقع اإللكتروني جمللة 

»ذي أتالنتك« األميركية.
ويق��ول الكات��ب، وه��و أكادمي��ي 
أميرك��ي يعمل ضمن »مش��روع 
احلري��ة« في جامعة »ويلس��لي« 
بالواليات املتحدة: »أعلن تنظيم 
داعش في العراق والشام )داعش( 
مس��ؤوليته ع��ن هج��وم لن��دن 
األخير الذي أسفر عن مقتل ثالثة 
أش��خاص ومنفذ الهج��وم، يوم 
األربعاء املاضي«، واقتبس الكاتب 
م��ن تصريحات رئيس��ة ال��وزراء 
البريطانية تيريزا ماي، التي أكدت 
أن منف��ذ الهجوم »هو ش��خص 
واحد«، وهو بريطاني امليالد، وكان 
معروًفا لدى السلطات، وبحسب 

ماي فه��و كان متأث��رًا »باإلرهاب 
اإلسالمي«.

وفي بيان للتنظيم نشر باللغتني 
العربي��ة واإلجنليزية عب��ر وكالة 
»أعم��اق«  اإللكتروني��ة  األنب��اء 

التابعة له، أعلن مسؤوليته عن 
بأنه  املهاج��م  ووصف  الهج��وم 
أحد »جن��وده«. وأض��اف الكاتب 
أن ذل��ك البي��ان يه��دف إليصال 
التنظيم  ب��أن  للخ��ارج  رس��الة 

فّعال ومنشغل عن آخره بتنفيذ 
العمليات، لك��ن احلقائق تخبرنا 

بقصة أخرى مختلفة.
ف��ي ع��ام 2014، ب��دا التنظي��م 
موفقاً، حيث كانت سرعة صعوده 

وانتشار تواجده استثنائية، وفي 
منتصف يونيو )حزيران( من ذلك 
الع��ام اس��تولى التنظي��م على 
املوصل، ثاني أكبر املدن العراقية، 
وف��ي الش��هر التال��ي أي )مت��وز( 
اس��تولى على مناطق من العراق 
وس��وريا بحجم بريطانيا كاملة، 
وف��ي البيان التاريخ��ي للتنظيم 
بتاريخ 29 )حزي��ران( عندما أعلن 
عن عودة اخلالفة واختيار أبو بكر 

البغدادي خليفة للمسلمني."
كما حذر العدناني في هذا البيان 
التأسيسي مقاتلي التنظيم مما 
س��يواجهونه من »محن وزالزل«، 
وهو ما ثبتت صحته في الشهور 
مخطًئ��ا  كان  ولكن��ه  التالي��ة، 

بشأن »الظفر والنصر«.
ويق��ول الكات��ب أن��ه من��ذ  )آب( 
صع��ود  ذروة  ف��ي  أي   ،2014
التنظي��م، فإنه خس��ر %45 من 
املناطق التي استولى عليها في 

سوريا.
تفصيالت ص2

بعد أن نقل التنظيم عملياته إلى الساحة األوروبية

)النسخة الثانية( من داعش  بعد تداعي »الخالفة« 

بغداد ـ الصباح الجديد:
أكد رئي��س التحالف الوطني عمار 
احلكيم، االربع��اء، انخفاض ظواهر 
االختطاف واالستهداف السياسي 
واجلرمي��ة املنظمة ف��ي ديالى، فيما 
اشار الى أن االس��تقرار السياسي 
م��ع  يتكام��الن  حينم��ا  واألمن��ي 

بعظهما يوفران فرصاً للتنمية.
وق��ال احلكي��م في مؤمت��ر صحفي 
عق��ده ف��ي محافظ��ة ديال��ى مع 
احلكومة احمللية للمحافظة وتابعته 

"الصب��اح اجلدي��د"، "جئنا حملافظة 
ديال��ى لنعبر ع��ن تقديرن��ا العالي 
البنائه��ا ولذوي الش��هداء"، مبيناً 
ان "محافظ��ة ديالى حتملت الكثير 
الضغوط  وعاش��ت  الصراعات  من 

املتتالية من القاعدة وغيرها".
نع��رف  "انن��ا  احلكي��م،  وأض��اف 
حج��م االختطافات واالس��تهداف 
املنظم��ة  واجلرمي��ة  السياس��ي 
الت��ي كان��ت تعان��ي منه��ا ه��ذه 
الكبي��ر  واالنخف��اظ  احملافظ��ة 

وع��ودة  الظواه��ر  ه��ذه  ل��كل 
مش��يراً  للمحافظة"،  االس��تقرار 
والسياس��ي  "االس��تقرار  أن  ال��ى 
م��ع  يتكام��الن  حينم��ا  واألمن��ي 
للتنمية  يوف��ران فرص��ا  بعضهما 

وللمواطنني".
ال��ى  الي��وم  "اس��تعمنا  وتاب��ع، 
الكثي��ر م��ن الهم��وم واملش��اكل 
لهذه احملافظة وس��ائر احملافظات"، 
الفت��اً ال��ى أن "التحال��ف الوطني 
كلجن��ة  جلان��ه  عب��ر  س��يتكفل 

احلكومي��ة وجلنة احملافظات مبتابعة 
هذه االم��ور والهموم م��ع الوزارات 
اخملتص��ة، ونأم��ل ان يفض��ي ه��ذا 
العم��ل الى معاجلة م��ا طرح اليوم 

في احملافظة".
وكان عضو مجلس محافظة ديالى 
صادق احلسيني اعلن، امس االربعاء، 
عن وصول رئيس التحالف الوطني 
عم��ار احلكيم الى مبن��ى احملافظة 
وس��ط ب عقوبة يرافقه قيادات في 

التحالف.

الحكيم من ديالى يؤكد انخفاض ظواهر
االختطاف واالستهداف السياسي بالمحافظة

متابعة

تقريـر

بغداد ـ الصباح الجديد:
ينظم معهد التقدم للسياسات 
االمنائي��ة ندوة موس��عة بعنوان 
"بيئة االعمال وآفاق تطويرها في 
العراق" يناقش قيها سياس��ات 
االعمال االقتصادي��ة والتنموية 
التي ترتكز عليها البنى التحتية 
ومنو رأس املال العراقي ، ملواجهة 

االزم��ات االقتصادية التي تواجه 
العراق.

الدكتور مظهر  املوض��وع  يقدم 
محمد صالح ، املستشار املالي 
لرئي��س ال��وزراء ، ويعق��ب عليه 
االس��تاذ راغب بليبل رئيس احتاد 
رج��ال االعم��ال واالس��تاذ علي 
التنفي��ذي  ، الس��كرتير  ط��ارق 

لرابط��ة املص��ارف اخلاص��ة في 
العراق ،ومبشاركة نخبة من ذوي 
اجملاالت  واخلب��راء في  التخصص 

املالية واالقتصادية .
الن��دوة تق��ام في يوم الس��بت 
املقب��ل الس��اعة احلادية عش��ر 
صباح��اً ف��ي مق��ر املعه��د في 

اجلادرية .

القاهرة - وكاالت: 
توف��ي الناق��د وامل��ؤرخ الس��ينمائي 
املص��ري س��مير فريد مس��اء الثالثاء 
املاضي ع��ن 73 عاما بع��د صراع مع 

املرض.
ونع��ى وزي��ر الثقافة املص��ري حلمي 
النمن��م الناقد الراحل ف��ي بيان قال 
في��ه "كان الراح��ل أح��د رواد النق��د 
الس��ينمائي، وعمي��دا للنقاد العرب، 
اس��تطاع أن يك��ون امنوذجا مش��رفا 
كل  ف��ي  العربي��ة  وال��دول  ملص��ر 
املهرجانات التي شارك فيها، بوصفه 

ناقدا مصريا وعربيا."
وأض��اف النمن��م: "كان صاح��ب رأي 
ورؤي��ة، أثرى بها احلياة الثقافية طوال 

50 عاما من خ��الل مقاالته اليومية، 
وعشرات الكتب."

كما نعته صحيف��ة "املصري اليوم" 

التي كان يكتب به��ا عمودا صحفيا 
منتظما حتت عنوان "صوت وصورة".

ول��د الناق��د الراحل ف��ي القاهرة في 
ديس��مبر كان��ون األول 1943، وتخرج 
ف��ي قس��م النق��د باملعه��د العالي 

للفنون املسرحية عام 1965.
ب��دأ ش��وطه الصحف��ي ف��ي جريدة 
اجلمهورية، وس��لك شوطا طويال في 
مجال النقد حتى لقبه زمالؤه "عميد 
النقاد العرب". وألف عشرات الكتب 
منه��ا "تاريخ الرقابة على الس��ينما 
في مص��ر" و"الواقعي��ة اجلديدة في 
السينما املصرية"، و"الصراع العربي 

الصهيوني في السينما".
تتمة ص3

الناقد السينمائي المصري سمير فريد في ذمة الخلود

معهد التقدم يناقش بيئة األعمال وآفاق تطويرها

جانب من تفجيرات باريس األخيرة

بغداد - أسامة نجاح:
أعلنت قيادة العمليات املش��تركة ، 
يوم أمس األربعاء ، عن مقتل مسؤول 
االنغماسيني العرب ومسؤول جتنيد 
أش��بال داعش بضربة جوية في امين 
وتدمير مخ��زن للصواريخ  املوص��ل 
احلرارية وقتل تسعة إرهابيني كانوا 
بداخله احدهم س��عودي اجلنسية ، 
فيما أش��ارت قوات الرد السريع إلى 

أن ، تنظيم داعش اإلجرامي يحتجز 
نح��و 200 ألف مواطن ومينعهم من 

االقتراب من القوات األمنية . 
قي��ادة  ف��ي  امن��ي  مص��در  وق��ال 
العملي��ات املش��تركة إن " طائرات 
القوة اجلوي��ة وجهت ضرب��ة جوية 
استهدفت موقعاً لعصابات داعش 
اإلرهابي��ة في ح��ي التن��ك باجلانب 
األمين في املوص��ل ما أدى إلى تدمير 

املوقع بالكامل". 
وأض��اف املص��در في حدي��ث خاص 
إن  اجلدي��د‘‘  ‘‘الصب��اح  لصحيف��ة 
ع��دد  مقت��ل  إل��ى  أدت  "الضرب��ة 
مس��ؤول  أبرزه��م  القيادي��ني  م��ن 
األنغماس��يني العرب اإلرهابي خالد 
محمد ه��زاع الش��مري ومس��ؤول 
اخلالف��ة  أش��بال  مقاتل��ي  جتني��د 
وأيض��اً مس��ؤول التفخي��خ لوالية 

الرحم��ن  عب��د  واإلرهاب��ي  نين��وى 
محمد مراد املسؤول اإلداري لقاطع 
البعاج"، مش��يراً إل��ى إن " الضربة 
ج��اءت اس��تناداً ملعلوم��ات مديرية 

االستخبارات العسكرية". 
من جانبها أعلنت قوات الرد السريع 
, أم��س األربع��اء, عن عزمه��ا فتح 
ممرين آمن��ني لنقل العائالت احملاصرة 
ف��ي منقط��ة املوص��ل القدمية إلى 

مخيمات النزوح , فيما أش��ارت إلى 
أن تنظيم داع��ش اإلجرامي يحتجز 
نح��و 200 ألف مواطن ومينعهم من 

االقتراب من القوات األمنية. 
الق��وات  باس��م  املتح��دث  وق��ال 
مصطفى حمي��د إن" قواتنا تعمل 
على فتح ممرين آمن��ني اخرين لنقل 
منقط��ة  ف��ي  احملاص��رة  العائ��الت 
مخيم��ات  إل��ى  القدمي��ة  املوص��ل 

النزوح". 
‘‘الصباح  وأضاف حميد لصحيف��ة 
اجلدي��د‘‘  أن" التق��دم باجت��اه جامع 
النوري واملناطق احمليطة يجري بحذر 
شديد بسبب احتجاز عدد كبير من 
األهالي وامتناع القوات األمينة عن 
استعمال الصواريخ والقصف اجلوي 

لتجنب إيقاع ضحايا بني املدنيني".
تتمة ص3

مقتل مسؤول تجنيد أشبال داعش وتسعة آخرين بضربة جوية في أيمن الموصل

سمير فريد

الشعر العربي وأوهام الديوان الثقافي

من يقرأ الشعر اليوم في العالم العربي؟



شؤون عراقية2

بغداد ــ مشرق ريسان:

يتجه الن��واب الكرد في مجلس 
الن��واب العراقي ص��وب احملكمة 
االحتادي��ة؛ ف��ي خط��وة للطعن 
بق��رار البرمل��ان ف��ي )2 نيس��ان 
العل��م  برف��ع  القاض��ي   )2017
املبان��ي  العراق��ي فق��ط عل��ى 
احلكومية في محافظة كركوك، 
»اس��تمرار«  تأكيدهم  مجددين 
رفع علم كردستان في محافظة 

كركوك.
وفي خطوة لم تتأخر س��وى يوٍم 
واحد، صّوت مجل��س محافظة 
كركوك )الثالثاء 4 نيسان 2017( 
عل��ى رفض قرار مجل��س النواب 
العراقي، كما صّوت اجمللس أيضاً 
بإجراء االس��تفتاء في محافظة 
كركوك، ضمن متطلبات تنفيذ 
امل��ادة )140( الفقرة ثاني��اً، عازياً 
الس��بب إلى »تنصل السلطات 
االحتادية من تطبيق املادة بجميع 
مراحله��ا«، عل��ى أن يحدد إجراء 
اس��تفتاء »إرادة املواطنني« كما 
ورد ف��ي امل��ادة 140. وفق��اً لبيان 
صحف��ي جمللس احملافظ��ة؛ وردت 
نسخة منه ل�«الصباح اجلديد«.

ونق��ل البيان ع��ن رئيس مجلس 
الطالبان��ي  ريب��وار  كرك��وك 
قول��ه: »هذه اخلط��وة )رفع علم 
كردس��تان ف��ي كرك��وك( جاءت 
بعد تنصل وعدم جدية احلكومة 
االحتادية من معاجلة املش��كالت 
السياسية العالقة في احملافظة، 
والتي وردت حلولها في الدستور 
العراق��ي«، ومؤك��داً ان »العل��م 
الكردس��تاني ه��و عل��م جلميع 
املكون��ات والقومي��ات واملذاهب 
الت��ي تعيش بأمان وس��الم حتت 

رايته«. 
برملاني��اً، اعترض ن��واب كرد على 
قرار مجلس الن��واب برفض رفع 

عل��م كردس��تان عل��ى املبان��ي 
احلكومية في كركوك إلى جانب 

العلم العراقي.
وف��ي هذا الش��أن يق��ول النائب 
الوطن��ي  االحت��اد  ح��زب  ع��ن 
الكردس��تاني أري��ز عبد اهلل، في 
حدي��ث م��ع »الصب��اح اجلديد«، 
إن »الكتل الكردس��تانية طلبت 
حتوي��ل املوض��وع )ق��رار مجلس 
كرك��وك( إلى احملكم��ة االحتادية 
أو إل��ى اللج��ان اخملتص��ة إلبداء 
رأيها فيه ومناقش��ته ثم عرضه 
إن »رئيس  على اجمللس«، مضيفاً 
مجل��س النواب س��ليم اجلبوري 
أص��ّر عل��ى إدراج صيغ��ة القرار 

للتصويت«.

ويش��ير عبد اهلل إل��ى إن الكتل 
الكردس��تانية ترى ب��أن »املرحلة 
املقبلة ستشهد تطورات كبيرة، 
حتت��اج إلى حوار موس��ع ملعاجلة 
املش��كلة في كركوك )رفع علم 
إن »عل��م  اإلقلي��م(«، موضح��اً 
كردس��تان هو ليس علماً تركياً 
أو إيراني��اً أو أميركياً، بل هو علم 
عراقي كردس��تاني رُفع منذ عام 
2003 وحت��ى الي��وم )وقت إعداد 
التقري��ر( عل��ى كرك��وك وبقية 
باملتنازع  تُس��مى  الت��ي  املناطق 

عليها«.
ويؤك��د النائب عن ح��زب االحتاد 
الوطن��ي الكردس��تاني- بزعامة 
رئيس اجلمهورية الس��ابق جالل 

مجل��س  »ق��رار  إن  طالبان��ي- 
كركوك جاء باألغلبية، ومبشاركة 
أعضاء كرد وعرب وتركمان«، الفتاً 
في الوقت ذاته إلى إن »املشكلة 
مجل��س  ق��رار  خلفه��ا  الت��ي 
كركوك برفع علم كردستان أتت 
نتيجة تراكم عدد من املشكالت 
العالق��ة بني احلكوم��ة االحتادية 

وحكومة اإلقليم«.
وف��ي موقف ك��ردي آخر، وصفت 
النائبة ع��ن احل��زب الدميقراطي 
اجل��اف  أش��واق  الكردس��تاني 
تصوي��ت البرمل��ان عل��ى رف��ض 
قرار مجلس كرك��وك بأنه »غير 
قانوني وغير دس��توري«، مؤكدة 
التوجه صوب »احملكمة االحتادية 

للطعن فيه«.
وتق��ول اجل��اف ف��ي حدي��ث مع 
»عل��م  إن  اجلدي��د«  »الصب��اح 
ف��ي كركوك  كردس��تان مرفوع 
من��ذ ع��ام 2003. وسيس��تمر«، 
مش��يرة إل��ى إن »ق��رار مجلس 
كركوك ال يعّد اس��تفزازاً لبقية 
املكونات، بكونه العلم ذاته الذي 
يلف ش��هداء قوات البيشمركة 
ممن س��قطوا دفاعاً عن كركوك 

ودفنوا في أرضها«.
وجاء في ن��ص القرار الذي صوت 
علي��ه مجل��س الن��واب ف��ي )2 
اس��تنادا   .1(  :)2017 نيس��ان 
إل��ى امل��ادة 143 م��ن الدس��تور 
لس��نة   36 وقان��ون  العراق��ي 

2008 الفقرة 23 / خامس��اً. قرر 
مجل��س الن��واب اإلبق��اء عل��ى 
رف��ع العلم العراق��ي فقط على 
دوائ��ر محافظة كرك��وك وإلغاء 
قرار مجل��س محافظة كركوك 
برفع علم إقليم كردس��تان على 
مباني املؤسسات احلكومية في 
احملافظة. 2. اس��تناداً إلى دستور 
جمهورية العراق املادة 111 واملادة 
112 بأن النفط هو ملك الشعب 
كرك��وك  حق��ول  وان  العراق��ي 
تخض��ع الدارة احلكومة االحتادية 
وال يح��ق لالقلي��م او محافظة 
كرك��وك التصرف به��ا وتصدير 
النفط م��ن دون عل��م وموافقة 

احلكومة االحتادية(.

القوات االمنية بتكريت تقتل
جميع المهاجمين من »داعش«

 نزوح 430 الف مواطن منذ 
بدء عمليات تحرير الموصل

بغداد ـ الصباح الجديد:
افاد مصدر امني في صالح الدين، 
بأن الق��وات االمنية قتلت جميع 
ف��ي  »داع��ش«  م��ن  املهاجم��ني 
تكريت، فيما اش��ار الى ان هناك 

عدد من القتلى واجلرحى.
وق��ال املصدر في حديث صجفي، 
ان »الق��وات االمني��ة املتواج��دة 
ف��ي مدين��ة تكري��ت متكنت من 
قتل جميع عناص��ر داعش الذين 

هاجموا املدينة«.
واضاف املصدر ، ان »الهجوم خلف 
عدد من القتل��ى واجلرحى بينهم 

عناصر من القوات االمنية«.
محافظ��ة  مجل��س  واعل��ن 
ص��الح الدين، ان عدد املس��لحني 
يبل��غ  تكري��ت  ف��ي  املتواجدي��ن 
نح��و خمس��ة، مش��يرا ال��ى ان 
الق��وات االمني��ة فرض��ت حظرا 
عل��ى التجوال، فيم��ا اكدت وزارة 

الداخلية ان القوات االمنية قتلت 
اثن��ني م��ن املهاجم��ني والوض��ع 

مسيطر عليه.
وأفاد مص��در أمني في محافظة 
صالح الدين، في وقت س��ابق بأن 
ش��رطيا قت��ل بهج��وم مس��لح 
وس��ط مدينة تكري��ت، مبينا أن 
قوة من الش��رطة اش��تبكت مع 
مس��لحني من »داع��ش« حتصنوا 

داخل احد مدارس املدينة.

بغداد ـ الصباح الجديد:
أعل��ن وزي��ر الهج��رة واملهجري��ن 
اجلاف،ام��س  محم��د  جاس��م 
االربعاء، عن نزوح 430 الف مواطن 
منذ ب��دء عمليات حتري��ر املوصل، 
مشيرا الى أنها اعلى نسبة نزوح 

حتى االن.  
وق��ال اجلاف ف��ي مؤمت��ر صحفي 
عقده،ام��س االربقع��اء وتابعت��ه 
»اكب��ر  إن  اجلدي��د«،  »الصب��اح 

نس��بة ن��زوح ف��ي نين��وى بلغت 
430 ال��ف نازح منذ بدء العمليات 
العس��كرية«، مبينا أن »235 الف 

نازح من اجلانب االمين فقط«.
واشار اجلاف الى أن »هناك 16 الف 
وحدة ايواء جاهزة، فضال عن تسعة 
مراكز جاهزة الس��تقبال النازحني 
حل��ني الع��ودة ال��ى مناطقه��م«، 
أنه »س��يتم صرف لهم  موضحاً 

منح��ة مالية تبل��غ 1250 دينار«.  
وأكد وزير الهجرة أنه »مت حتويل 70 
مليار دينار الى اجلهات املتخصصة 

لعودة النازحني«. 
للق��وات  الع��ام  القائ��د  وكان 
املس��لحة رئي��س ال��وزراء حي��در 
العب��ادي، أعل��ن في )19 ش��باط 
2017(، عن انط��الق عمليات حترير 

اجلانب األمين من مدينة املوصل.

نواب كرد: علم كردستان سيظل مرفوعًا في كركوك.. 
والمرحلة المقبلة ستشهد تطورات كبيرة! 

قرروا اللجوء للمحكمة االتحادية للطعن بقرار البرلمان
د.علي شمخي 

ثم��ة اس��تحقاقات وطني��ة تتطل��ب في 
العراق رؤية مش��تركة ل��كل ممثلي اطياف 
الشعب العراقي ومثل هذه االستحقاقات 
ستكون حاضرة وبقوة في املشهد العراقي 
خالل امل��دة املقبلة والبد من اتخ��اذ القرار 
املناس��ب لها وخالفاً ملا يراهن عليه اعداء 
الع��راق واملتربصون بتجربت��ه الدميقراطية 
فأن التوافق السياس��ي وحس��م اخليارات 
امام رزمة من امللفات س��يكون كفيال بنزع 
فتيل أية ازمات مستقبلية ينتظرها طويال 
ه��ؤالء املتربص��ون ولعل قضي��ة كركوك 
واملناط��ق املتن��ازع عليه��ا وكل مايتعل��ق 
بامل��ادة 104 م��ن الدس��تور العراق��ي ف��ي 
مقدمة ه��ذه امللفات التي ج��رى ترحيلها 
طويال بتعاق��ب احلكوم��ات العراقية ومن 
املهم الق��ول ان كثيراً من امللفات العالقة 
في العراق والقضايا الداخلية اخلالفية لها 
ارتباط كبي��ر بتحديات امنية وعس��كرية 
وسياس��ية مهم��ة تتحدد فيها اش��كال 
العالق��ة بني املركز واالقلي��م والعالقة بني 
العراق ومحيطه االقليمي والعربي  والدولي 
وقد دلت االحداث التي شهدها العراق في 
االس��بوع املنصرم على ه��ذا االرتباط الذي 
نتح��دث عنه فقد حتول ق��رار محلي وادارة 
محافظ��ة كرك��وك برفع علم كردس��تان 
ف��وق املبان��ي احلكومية ف��ي احملافظة الى 
ازمة سياسية تفاعل معها ممثلو املكونات 
ف��ي محافظة كركوك وتس��ببت في اثارة 
مشاعر املواطنني العرب والتركمان وامتدت 
هذه االزمة الى جوار العراق وصدرت بيانات 
وتصريحات من الواليات املتحدة االميركية 
وتركيا وايران حتذر م��ن تداعيات هذا القرار 
وتعمق كثيراً الرئي��س التركي رجب طيب 
اردوغان ليفص��ل كثيرًا في املوقف التركي 
من القرارات التي اتخذها مجلس محافظة 
كركوك وانف��راده بتقرير مصي��ر احملافظة 
وارتباطها السياس��ي ومما يثي��ر االنتباه ان 
القائم��ني عل��ى ادارة اقليم كردس��تان لم 
يبذل��وا جهوداً كافية الحت��واء هذه االزمة 
ب��ل انب��روا للتناغ��م معها وصع��دوا في 
حتركاتهم السياسية من خالل االعالن عن 
املضي قدماً في تنفيذ االس��تفتاء املتعلق 
باس��تقالل كردس��تان واش��راك محافظة 
كركوك في هذا االستفتاء فيما لم تصدر 
احلكوم��ة العراقي��ة س��وى بي��ان خج��ول 
يطالب بالتراجع عن اخلطوات التصعيدية 
في ه��ذا امللف واذا كان مل��ف كركوك قد 
حض��ر بقوة ف��ي هذه املرحلة ف��أن ملفات 
أخرى متتالية ومتعاقبة ستكون هي ايضاً 
حاض��رة وبق��وة في االي��ام املقبل��ة تتعلق 
باالوضاع السياس��ية في املوص��ل واالنبار 
وديال��ى والبص��رة وتتمث��ل باخلالفات حول 
الصالحي��ات وتوزي��ع الث��روات واالنتخابات 
احمللية والعالقة م��ع دول اجلوار والتحديات 
االمنية والعس��كرية مما يتطل��ب حضورًا 
حكومي��اً وبرملانًي��ا واس��عاً فيها حلس��م 

املسارات واتخاذ القرارات املناسبة .

حسم المسارات !

تقـرير

ترجمة / سناء علي:

»على الرغم من إعالن تنظيم داعش 
مس��ؤوليته ع��ن الهجم��ات ومنها 
هج��وم لندن األخي��ر، إال أنه يحتضر، 
ولكن��ه س��يظل ملهًم��ا آلخري��ن«، 
افتتح الكاتب س��يمون كوتي بهذه 
العبارة تقريره الذي نش��ر عبر املوقع 
أتالنت��ك«  »ذي  جملل��ة  اإللكترون��ي 

األميركية.
ويق��ول الكاتب، وهو أكادميي أميركي 
يعم��ل ضم��ن »مش��روع احلرية« في 
جامعة »ويلسلي« بالواليات املتحدة: 
»أعل��ن تنظي��م داع��ش ف��ي العراق 
والشام )داعش( مسؤوليته عن هجوم 
لندن األخي��ر الذي أس��فر عن مقتل 
ثالثة أش��خاص ومنفذ الهجوم، يوم 
األربعاء املاضي«، واقتبس الكاتب من 
البريطانية  الوزراء  رئيسة  تصريحات 
تيري��زا م��اي، الت��ي أك��دت أن منفذ 
الهج��وم »هو ش��خص واح��د«، وهو 
بريطان��ي املي��الد، وكان معروًف��ا لدى 
الس��لطات، وبحس��ب ماي فهو كان 

متأثرًا »باإلرهاب اإلسالمي«.
وف��ي بي��ان للتنظيم نش��ر باللغتني 
العربي��ة واإلجنليزية عبر وكالة األنباء 
اإللكتروني��ة »أعم��اق« التابع��ة له، 
أعلن مسؤوليته عن الهجوم ووصف 
املهاجم بأنه أحد »جن��وده«. وأضاف 
الكاتب أن ذلك البيان يهدف إليصال 
رس��الة للخارج ب��أن التنظيم فّعال 
ومنشغل عن آخره بتنفيذ العمليات، 
لك��ن احلقائ��ق تخبرنا بقص��ة أخرى 

مختلفة.
في عام 2014، ب��دا التنظيم موفقاً، 
حيث كانت س��رعة صعوده وانتشار 
تواج��ده اس��تثنائية، وف��ي منتصف 
يونيو )حزيران( من ذلك العام استولى 
التنظي��م عل��ى املوصل، ثان��ي أكبر 
املدن العراقية، وفي الشهر التالي أي 
)متوز( استولى على مناطق من العراق 
وسوريا بحجم بريطانيا كاملة، وفي 
البي��ان التاريخ��ي للتنظي��م بتاريخ 
29 )حزي��ران( عندما أعل��ن عن عودة 
اخلالف��ة واختيار أب��و بك��ر البغدادي 

خليفة للمسلمني.«
كم��ا ح��ذر العدناني في ه��ذا البيان 
التأسيس��ي مقاتل��ي التنظي��م مما 
سيواجهونه من »محن وزالزل«، وهو 
ما ثبتت صحته في الشهور التالية، 
ولكن��ه كان مخطًئا بش��أن »الظفر 

والنصر«.
ويق��ول الكاتب أنه من��ذ  )آب( 2014، 
أي ف��ي ذروة صع��ود التنظي��م، فإنه 
خسر %45 من املناطق التي استولى 
عليها في سوريا، إضافة إلى خسارة 
%20 م��ن مناطق��ه ف��ي الع��راق مبا 
فيه��ا مناط��ق الث��روات. فبحس��ب 
بح��ث أجراه »املركز الدولي لدراس��ة 
 )ICSR( »التطرف والعنف السياسي
فإن دخل التنظيم السنوي انخفض 
إلى أكثر من النصف، ففي 2014 بلغ 
1.9 مليار دوالر، وهبط إلى 870 مليون 
دوالر فقط في 2016. وفي الوقت ذاته 
فإن أعداد املقاتلني األجانب املنضمني 
إلى التنظيم ش��هد انخفاًضا، حيث 
بلغ ذروت��ه في أواخر عام 2014 مبعدل 

مقات��ل  ألف��ي 
شهريًا يدخلون عبر احلدود السورية-
التركي��ة، وهبط حالًيا إلى 50 مقاتالً 
فق��ط ش��هريًا. وم��ن جه��ة أخ��رى، 
الدولي ملواجهة  »التحالف  وبحسب 
داعش« الذي تقوده الواليات املتحدة، 
فإن��ه قت��ل أكثر م��ن 10 آالف مقاتل 

في التنظي��م، مبن فيه��م العدناني، 
الذي استهدفته غارة جوية أميركية 
ف��ي )آب( املاض��ي، مع عدد م��ن رموز 
املاض��ي  الش��هر  وف��ي  التنظي��م. 
استعادت القوات العراقية سيطرتها 

الكاملة على شرق املوصل.

ويشير الكاتب إلى أنه بعد مرور أكثر 
من عام��ني ونصف الع��ام على بيان 
العدنان��ي، ف��إن »ش��مس« التنظيم 
تبدو قد أوش��كت على الغروب، فإنه 
أبعد م��ن أن يصب��ح واقًعا راس��ًخا، 
فالتنظيم الذي أعلن بنفس��ه عودة 

اخلالف��ة، يقاتل حالًيا من أجل البقاء، 
وفي كل االحتماالت فإنه سيعود إلى 
أرض األحالم حيث جاء منها، بحسب 

ما يرى الكاتب.
ويرى كوت��ي أنه من املبكر جًدا كتابة 
نعي »داعش«، لكنه يبدو أن التنظيم 
س��يفقد س��يطرته عل��ى املوص��ل، 
وعاصمته الفعلية الرقة في سوريا، 
بنهاي��ة الع��ام احلال��ي، ولك��ن ذلك 
يعتم��د بنحو كبير عل��ى الدور الذي 
تلعبه الواليات املتحدة في التحالف 

الدولي لهزمية التنظيم.
ولكن بالنس��بة آلخرين ف��إن الهزمية 
اإلقليمية للخالفة، تعني انشقاقهم 
الف��وري عن تنظيم »داعش« ولكن ال 
يعن��ي التخل��ي عن الفك��رة العامة 
للخالفة. وبحس��ب بحث أجراه جون 
هورجان على إرهابيني س��ابقني، فإن 
الكثي��ر منه��م كان��وا يصنفون في 
مجموعة »املنشقني عن التنظيمات« 
التط��رف«، حيث  »منزوع��ي  ولي��س 
يق��ول هورج��ان: »ق��د يك��ون هناك 
انشقاق حقيقي عن التنظيم ولكن 
غير مصح��وب بتغّير أو انخفاض في 

املناصرة األيديولوجية«.
ويش��ير كوتي إل��ى أن هن��اك بعض 
الدالئ��ل الت��ي ترج��ح أن الكثير من 
داع��ش  ف��ي  الس��ابقني  املقاتل��ني 
أصبحوا منش��قني فق��ط، ولكنهم 
مازال��وا مرتبط��ني ب��ه أيديولوجًي��ا. 
وتق��ول ريفكني: »كثير م��ن الهاربني 
من داعش الذي��ن قابلتهم في تركيا، 
مازالوا يعّرفون أنفس��هم على أنهم 
جهاديون يريدون تشييد حكم يعتمد 

على الشريعة، ولكنهم فقدوا األمل 
ف��ي داع��ش عندم��ا رأوا أن التنظيم 

يفشل في اتباع قوانينه الصارمة«.
ويتف��ق ذل��ك مع م��ا جاء ف��ي بحث 
»للمرك��ز الدول��ي لدراس��ة التطرف 
والعنف السياس��ي« فمن بني عينة 
قوامها 58 منش��ًقا ع��ن داعش، فإن 
القلي��ل منه��م تخلى ع��ن »التزامه 
بالفك��ر اجله��ادي«، ف��ي ح��ني أن��ه 
بالنس��بة إلى األغلبية »ف��إن تقدير 
داعش أساس��ه هو الشق اجلهادي أو 

الطائفي«.
ويش��ير التقري��ر إل��ى أن تاريخ أنصار 
الغرب  الس��وفيتية في  الش��يوعية 
يش��هد على ظاهرة ش��بيهة: فهم 
برغم إبطال الكثيرين عضويتهم في 
احلزب الشيوعي واعترافهم بفشله، 
إال أنه��م ل��م يبطل��وا تخليهم عن 

التزامهم مببادئ الشيوعية.
ويختت��م الكاتب األكادميي س��يمون 
كوت��ي تقري��ره: »س��يتنصل التاريخ 
بالتأكيد من تنظيم داعش كما سبق 
وأن تنصل بنحو حاس��م من التجربة 
املثالية للشيوعية السوفييتية، لكن 
فكرة اخلالفة ستبقى برغم ارتباطها 
املش��وه بداعش. وعلى غ��رار ما يردده 
عل��ى  النادم��ني  غي��ر  الش��يوعيون 
رؤيته��م املثالية جملتم��ع غير طبقي، 
فإن أنصار اخلالفة في عصرنا ميكنهم 
أن يقولوا إن اخلالفة لم تفشل، فهي 

لم تُختبر من األساس«.

* عن مجلة »ذي أتالنتك« 
األميركية.

بعد أن نقل التنظيم عملياته الى الساحة األوروبية

)النسخة الثانية( من داعش  بعد تداعي »الخالفة« 

اعترض نواب كرد 
على قرار مجلس 
النواب برفض رفع 
علم كردستان على 
المباني الحكومية 
في كركوك إلى 
جانب العلم العراقي
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بغداد – انفجار عبوات  
ذك��ر مص��در امن��ي ف��ي الش��رطة 
العراقي��ة ام��س االربع��اء، ان عب��وة 
ناس��فة كانت موضوعة ق��رب علوة 
لبيع االسماك في منطقة الكراغول 
التابع��ة لناحية اليوس��فية جنوبي 
بغ��داد، انفجرت، صب��اح يوم امس ما 
أسفر عن مقتل مدنيني اثنني واصابة 

ثالثة اخرين بجروح".
على صعي��د متصل اف��اد املصدر إن 
"عب��وة الصقة كانت مثبتة اس��فل 
س��يارة مدني��ة انفجرت، صب��اح يوم 
ام��س ، ل��دى مرورها مبنطق��ة الدورة 
جنوب��ي بغ��داد، م��ا ادى ال��ى مقتل 
كان  ش��خص  واصاب��ة  س��ائقها 

برفقته".
وقال املصدر ان "عبوة ناس��فة كانت 
موضوع��ة عل��ى جان��ب الطريق في 

بغ��داد،  غرب��ي  الوش��اش  منطق��ة 
انفجرت مستهدفة جتمعا لعمال، ما 
ادى الى مقتل ثالثة اشخاص واصابة 

اربعة اخرين".

ديالى – انفجار عبوتني 
افاد مصدر امني في شرطة محافظة 
ديال��ى ام��س االربع��اء، بأن خمس��ة 
الش��رطة  اغلبه��م م��ن  اش��خاص 
س��قطوا بني قتيل وجري��ح بانفجار 
عبوت��ني ناس��فتني بش��كل متزامن 
على مركبة قرب قرية زراعية ش��مال 

شرقي ب عقوبة.
وقال املصدر الذي رفض الكشف عن 
اس��مه إن "عبوتني ناسفتني انفجرتا 
بش��كل متزامن، صباح الي��وم، على 
مركبة قرب قرية جيزاني مال جواد في 
اطراف ناحية العبارة، )20 كم شمال 
ش��رق بعقوبة(، ما اس��فر عن مقتل 

اثنني من افراد الشرطة واصابة ثالثة 
اخريني بينهم مزارع بجروح".

كركوك – عمليات دهم 
كش��ف مص��در امن��ي ف��ي مديرية 
ف��ي  والنواح��ي  االقضي��ة  ش��رطة 
محافظة كركوك ام��س االربعاء عن 
اعتقال ١٣ من املش��تبه بهم بينهم 
اربع��ة مطلوب��ني في عملي��ة امنية 

جنوب غربي احملافظة.
وق��ال املص��در الذي رفض الكش��ف 
عن اس��مه  إن "قوة تابعة لش��رطة 
االقضية والنواحي واالسايش نفذت، 
فجر اليوم عملية امنية في منطقة 
كرك��وك،  غرب��ي  جن��وب  الصي��ادة 
واملناطق اجملاورة له��ا، متكنت خاللها 
من اعتقال اربعة مطلوبني على وفق 
املادة 4/ ارهاب وتس��عة من املش��تبه 

بهم". 

بابل – انفجار ملغمة 
مديري��ة  ف��ي  امن��ي  مص��در  اك��د 
ش��رطة محافظة بابل امس االربعاء 
انفج��ار عجل��ة ملغومة ف��ي ناحية 
االس��كندرية التابع��ة الى محافظة 
بابل، فيما اعتقل��ت االجهزة االمنية 

احد املنفذين".
وذك��ر املص��در االمن��ي ال��ذي رف��ض 
"عجل��ة  ان  اس��مه  ع��ن  الكش��ف 
ناحي��ة  ف��ي  انفج��رت  ملغوم��ة 
االس��كندرية مبحافظ��ة باب��ل ق��رب 
مدرس��ة الش��هداء ، مش��يرا الى ان 
"االنفجار اسفر عن سقوط عدد من 
الشهداء واجلرحى كما مت اعتقال احد 

منفذي اجلرمية". 

االنبار – قصف جوي 
امن��ي ف��ي ش��رطة  اعل��ن مص��در 
محافظ��ة االنب��ار ام��س االربع��اء ان 

األجه��زة األمنية دم��رت ثالثة مخازن 
من األسلحة تعود لعصابات تنظيم 
داع��ش اإلرهابية في مدين��ة القائم 

غربي محافظة االنبار.
وذك��ر املص��در الذي رفض الكش��ف 
ع��ن اس��مه ان "طائرات الس��وخوي 
العراقية واس��تناداً ملعلومات املديرية 
العامة لالس��تخبارات واالمن وجهت 
فجر اليوم ع��دة ضربات جوية دقيقة 
اس��فرت ع��ن تدمي��ر ثالث��ة مخ��ازن 

لألسلحة والعبوات الناسفة".

صالح الدين – هجوم مسلح  
افاد مصدر امني في شرطة محافظة 
صالح الدين ام��س االربعاء أن القوات 
االمنية قتلت جمي��ع املهاجمني من 
"داعش" في تكريت، فيما اش��ار الى 

ان هناك عدد من القتلى واجلرحى.
وقال املصدر الذي رفض الكشف عن 

اس��مه ان "القوات االمنية املتواجدة 
ف��ي مدين��ة تكريت متكن��ت من قتل 
جمي��ع عناصر داع��ش الذين هاجموا 

املدينة".

النجف – عملية دهم 
اعلن مصدر امني في مديرية شرطة 
محافظ��ة النج��ف ام��س االربع��اء 
عن مداهم��ة منزل لش��خص يتاجر 
باحلبوب اخملدرة في أحد أحياء احملافظة 
، مش��يرا ال��ى ضبط م��واد متفجرة 

وأسلحة وحبوب مخدرة بداخله.
وقال املصدر الذي رفض الكشف عن 
اس��مه إن "قائ��د ش��رطة محافظة 
للتح��ري  فريق��ا  ش��كل  النج��ف 
والتحقي��ق بإش��رافه وعضوية مدير 
مكافحة اجرام النجف ومدير شعبة 
اخمل��درات وعدد من الضب��اط بعد ورود 
معلومات مهمة عن احد جتار احلبوب 

اخملدرة واملؤثرات العقلية".

البصرة – اعتقال ارهابي 
اكد مصدر امني في مديرية ش��رطة 
محافظ��ة البص��رة ام��س األربع��اء، 
أن ق��وة تابعة لها ألق��ت القبض في 
قضاء سامراء ضمن محافظة صالح 
الدي��ن على مطلوب عل��ى وفق املادة 
الرابعة من قانون مكافحة "اإلرهاب" 

ينتمي الى تنظيم "داعش".
وق��ال املص��در الذي رفض الكش��ف 
عن اس��مه  إن "قوة م��ن فوج طوارئ 
ل مديري��ة  التاب��ع  الثان��ي  الش��رطة 
ش��رطة البص��رة واملش��ارك ضم��ن 
قاطع عملي��ات س��امراء متكنت من 
القاء القبض على مطلوب وفق املادة 
الرابعة من قانون مكافحة اإلرهاب"، 
مبينة أن "املتهم ينتمي الى تنظيم 

داعش اإلرهابي".

انفجار 3 عبوات في مناطق متفرقة جنوبي بغداد * استهداف دورية للشرطة بانفجار ناسفتين شرقي بعقوبة
   اعتقال 13 من المشتبه بهم غربي كركوك * انفجار عجلة ملغمة في اإلسكندرية شمالي محافظة بابل

3 شؤون عراقية

بغداد ـ الصباح الجديد:
أعلنت هيئة التقاعد، املباشرة بدفع رواتب وجبة 
شهر نيسان للمتقاعدين املدنيني، فيما دعت من 
لم يقدموا ش��هادة حياة في وجبة شهر شباط 

الى املراجعة.
وقال��ت الهيئة في بيان اطلع��ت عليه "الصباح 
اجلدي��د" إنها باش��رت ب�"دفع روات��ب املتقاعدين 
املدنيني لوجبة نيسان 2017، وبإمكان املتقاعدين 
حامل��ي البطاق��ة الذكية ك��ي كارد ومتقاعدي 
الصرف اليدوي مراجعة مراكز الصرف الس��تالم 

رواتبهم".
وأضاف البيان "كما تباش��ر الهيئة إكمال حملة 
تدقيق )شهادة حياة( للمتقاعدين، حيث يتوجب 
مراجعة املتقاعد االصيل الذي لم يقدم ش��هادة 
احلياة في وجبة شباط اس��تالم راتبه، وستظهر 
ف��ي قائمة الرات��ب عبارة )تفت��ح بطاقة الوكيل 
بعد بصمة االصيل( حلاملي البطاقة الذكية ممن 

لديهم وكيل الستالم الراتب التقاعدي".
وأوضح أنه "ستظهر عبارة )إثبات حياة املتقاعد 
األصي��ل( ف��ي قائمة الرات��ب التقاع��دي حلاملي 
البطاق��ة الذكي��ة، حيث يتوجب عل��ى املتقاعد 
مراجعة دي��وان هيأة التقاعد الوطنية أو فروعها 

في احملافظات لغرض تقدمي شهادة حياة".

بغداد ـ الصباح الجديد:
قالت األمم املتحدة إنها توسع مخيمات النازحني 
الفارين من املوصل مع استئناف الضربات اجلوية 
عل��ى مواقع تنظيم الدولة اإلس��المية في ثاني 

أكبر مدينة عراقية.
وذك��ر مكت��ب منس��ق األمم املتح��دة للش��ؤون 
اإلنس��انية ف��ي العراق ف��ي بيان اطلع��ت عليه 
"الصباح اجلديد" أن ما يربو على 300 ألف شخص 
فروا من املوصل منذ ب��دأت احلملة املدعومة من 

الواليات املتحدة في أكتوبر تشرين األول.
وكان يس��كن املوص��ل قبل احلملة نح��و مليون 
ونصف مليون ش��خص ينقسمون بشكل شبه 
متس��او بني الضفتني الش��رقية والغربية لنهر 

دجلة الذي يجري في وسط املدينة.
واس��تعادت الق��وات العراقية اجلانب الش��رقي 
في يناير كانون الثاني وش��نت في فبراير ش��باط 
مرحلة ثانية من حملتها العس��كرية الستعادة 
اجلان��ب الغربي بدعم جوي وبري من حتالف تقوده 

الواليات املتحدة.

التقاعد تباشر بدفع 
رواتب وجبة نيسان 

للمدنيين

األمم المتحدة توّسع 
مخيمات النازحين

الملف األمني

الكتل السياسية ترحب مبفاوضات
بغداد وأربيل وتعول على نتائج تخدم 

العراق
وأورد أن "االدارة اجلديدة للتحالف الوطني 
بزعامة عم��ار احلكيم تتعام��ل بواقعة 
م��ع امللف الكردي على اس��اس االحترام 
واحملبة، حيث هناك جهود حقيقية تبذل 

لرأب الصدع".
وقالت النائبة عن احت��اد القوى العراقية 
أم��ل مرعي ف��ي تصريح إل��ى "الصباح 
اجلديد"، إن "املش��كالت بني بغداد واربيل 
يجب أن يتم تسويتها باحلوارات املباشرة 
الدس��تورية  النص��وص  إل��ى  والرج��وع 

الكفيلة بحسم النقاط اخلالفية".
ودع��ت مرع��ي "االط��راف الكردي��ة إلى 
االلت��زام بالهدوء وع��دم التصعيد، حتى 
وأن تولدت لديهم رغبة باالس��تقالل عن 
العراق، فأن نيل املطالب يتطلب حكمة 

ال توتراً في العالقات".
وتعرب مرعي ع��ن أملها ب� "حتقق نتائج 
ايجابية من زيارة الوفد الكردي إلى بغداد، 

وأن تتفعل احلوارات وانهاء القطيعة".
وأش��ارت إلى أن "اجلانب الك��ردي يعاني 
م��ن مش��كالت جم��ة وبالتال��ي يحاول 
املس��ؤولون في االقليم نقل الصراع إلى 

بغداد".
وترى مرعي أن "اغلب الكتل السياسية 
ف��ي العاصم��ة لديه��ا رغبة ف��ي انهاء 
ع��ن  والك��ف  اقلي��م  م��ع  اخلالف��ات 

التصعيد".
ولع��ل اجله��ة املعترض��ة الوحي��دة هي 
حركة التغيي��ر الكردية املعارضة، حيث 
ق��ال رئيس كتلتها كاوة محمد أن "هذه 

الوفود ناقصة للش��رعية السياس��ية و 
التفاوضية و التمثيلية".

"حزب��ي  ل��ه  بي��ان  ف��ي  كاوة  وأته��م 
واالحت��اد  الكردس��تاني  الدميقراط��ي 
الوطني بانهما ال "ميتلكان سند شرعي 
او سياس��ي او قانون��ي ك��ي يخولهم��ا 
التحدث باسم ش��عب اقليم كردستان 
والتط��رق ال��ى ملف املش��اكل العالقة 
بني االقلي��م و بغداد او التفاوض بش��أن 
موضوع مصير اقليم كردستان وعالقته 

املستقبلية مع الدولة العراقية".
وع��د الوفد بأنه��ا "ذات طبيعة حزبية"، 
مضيف��اً أن "املتواجدي��ن فيه��ا ميثل��ون 
النخبة السياس��ية املتطفلة منذ عام 
)١٩٩١( عل��ى العملية السياس��ية في 

اقليم كردستان".

مقتل مسؤول جتنيد أشبال داعش 
وتسعة آخرين بضربة جوية في أمين 

املوصل
وتابع أن" تنظيم داعش اإلجرامي يحتجز 
نح��و 200 أل��ف مواط��ن ومينعه��م من 
االقت��راب من القوات األمني��ة عبر وضع 

قناصة".
والى ذلك أكد اخلبير في الشؤون األمنية 
، عب��د الكرمي خلف ، أم��س األربعاء ،  إن 
صنوفه��ا  وبجمي��ع  األمني��ة  الق��وات 
جتري اس��تعدادات من اج��ل تغيير بعض 
التكتيكات لتحرير امين املوصل بالكامل 

 .
وقال خلف لصحيف��ة ‘‘الصباح اجلديد‘‘ 
إن" القوات األمنية  جتري االس��تعدادات 
لتغيي��ر بع��ض التكتي��كات م��ن قب��ل 

جه��از الرد الس��ريع ومكافح��ة اإلرهاب  
معرك��ة  حلس��م  االحتادي��ة  والش��رطة 
الس��احل األمين بالكامل  ، الفتاً إلى إن" 
املنطقة القدمية فيها بعض التعقيدات 
ول��م يتبق منها س��وى حي��ني فقط من 

مجموع 35 حياً كبيراً . 
وتاب��ع إن" الق��وات األمني��ة ح��ذرة في 
عملي��ات التقدم نتيجة لكثافة املدنيني 
ولكنها حتقق اجنازات  كبيرة جداً نتيجة 
لتغيير اخلطط على وفق ما تراه مناسباً 
م��ن اج��ل احلف��اظ عل��ى أرواح املدنيني 

األبرياء . 
وألق��ت طائرات القوة اجلوي��ة العراقية ، 
أمس األربعاء ، مئات اآلالف من املنشورات 
على املناطق احملتل��ة املتبقية في اجلانب 

األمين للموصل وغرب املدينة. 
وذك��ر بيان خللية اإلع��الم احلربي في بيان 
‘‘الصب��اح اجلديد‘‘  له تلق��ت صحيف��ة 
نس��خة من��ه، إن" املنش��ورات تتضمن 
تعليمات وتوصي��ات للمواطنني، بالبقاء 
ف��ي املن��ازل واالبتعاد ع��ن مواقع داعش 
املعروف��ة مثل املق��رات ونقاط التفتيش 
ومواقع املدفعية والثكنات ألنها ستكون 
أه��داف لطيارينا وتوجيه رس��الة ألهلنا 
في اجلانب األمين غير احملرر وبقية املناطق 
ان القصف اجلوي سيستهدف عصابات 

داعش وليس املدنيني". 
وأضاف البيان كم��ا "ألقت القوة اجلوية 
منشورات حتذيرية باالبتعاد عن األجسام 
الغريبة والعبوات املتفجرة على مناطق 
أمي��ن املوص��ل غي��ر احمل��ررة، و٥٠٠ ال��ف 
منش��ور تلعفر، و٥٠٠ الف منش��ور في 
البع��اج، و٥٠٠ الف منش��ور في احلضر، 

و٥٠٠ الف منش��ور في القي��روان، و٥٠٠ 
ال��ف منش��ور ف��ي احمللبي��ة، و٥٠٠ الف 
منشور ومنشورات، أخرى، حتذيرية، على 
مناط��ق احلويج��ة، و٥٠٠ ال��ف منش��ور 
في الشرقاط/ س��احل أيسر، و٥٠٠ الف 
منش��ور في القائم، و٥٠٠ الف منش��ور 

في راوه، و٥٠٠ الف منشور في عنه". 
وأعلنت قيادة الش��رطة االحتادية ، أمس 
االربع��اء ، مقت��ل القي��ادي ب���� “داعش” 
امللقب ب� “أبو مهاجر الروس��ي” وس��تة 
م��ن معاوني��ه بقصف اس��تهدف مقراً 

لهم في أمين املوصل.
وقال قائد الشرطة االحتادية الفريق رائد 
ش��اكر جودت في بيان تلق��ت صحيفة 
إن  من��ه,  نس��خة  اجلدي��د‘‘   ‘‘الصب��اح 
وبإس��ناد طائ��رات  مي��دان  " مدفعي��ة 
الشرطة االحتادية املس��يرة, متكنت, من 
قصف مقراً جملاميع داعش اإلجرامية في 

اجملمع الطبي باملوصل القدمية”. 
وأضاف ج��ودت, أن “القصف أس��فر عن 
قت��ل أثنني من قي��ادات مجرم��ي داعش 
بينه��م املدع��و )أب��و مهاجر الروس��ي( 

وستة من معاونيه”. 
وفي س��ياق متصل أكدت هيئة احلش��د 
الش��عبي، أم��س األربع��اء ، أن املع��ارك 
التمهيدي��ة لتحرير قض��اء تلعفر غربي 
املوص��ل وش��يكة للغاية بع��د اكتمال 
جميع االستعدادات العسكرية, مشيرة 
إل��ى أن ، الصفحة السادس��ة لعمليات 
معظ��م  حقق��ت  الش��عبي  احلش��د 

أهدافها. 
وق��ال املتح��دث باس��م الهيئ��ة أحمد 
االس��دي إن " املعارك التمهيدية لتحرير 

قض��اء تلعف��ر غرب��ي املوصل وش��يكة 
للغاية بعد اكتمال جميع االستعدادات 
العس��كرية للتحري��ر من قب��ل فصائل 

احلشد الشعبي". 
‘‘الصباح  وأض��اف االس��دي لصحيف��ة 
اجلدي��د‘‘  أن " الق��وات املش��تركة م��ن 
واحلش��د  واجلي��ش  االحتادي��ة  الش��رطة 
الش��عبي تتمرك��ز على أط��راف قضاء 
تلعف��ر وق��د وضع��ت جمي��ع اخلط��ط 

املطلوبة لدخول القضاء". 
وب��ني أن " حترير البعاج واحلضر والقيروان 
سيتم بعد حترير مركز تلعفر بالكامل"، 
الفتاً إل��ى أن" الصفحة السادس��ة من 
عملي��ات غربي املوص��ل حققت معظم 

أهدافها وهي تشارف على االنتهاء". 

العبادي يؤكد خروج العراق من 
الفصل السابع في غضون الشهرين 

املقبلني
وتاب��ع، أن "الع��راق أثبت وحدت��ه وقوته 
وعزميته خالل القمة العربية في األردن"، 
عاداً أن "النصر الدبوملاس��ي الذي حققه 
الع��راق ال يحس��ب لش��خص أو حزب أو 

مكون وامنا للعراقيني جميعا".
وف��ي س��ياق منفص��ل، أش��ار العبادي 
إلى أنه "في غضون الش��هرين املقبلني 
س��يتم التوافق على خ��روج العراق من 

طائلة البند السابع".
وبش��أن محارب��ة اللج��ان االقتصادي��ة 
التابعة لألحزاب في الوزارات التي وصف 
رئي��س هيئة النزاهة حس��ن الياس��ري 
أعضاءه��ا ب�"األش��باح"، ذك��ر العبادي 
"نعم نحن نحارب األشباح ألن املفسدين 

ميثل��ون أش��باحاً في مؤسس��ات الدولة 
ويحاول��ون أن ال يتركوا أث��راً ونحن نؤكد 

للفاسدين أنهم ليسوا في أمان".

احلكومة تلزم "الرشيد والرافدين" 
بترويج معامالت القروض الصغيرة

وأض��اف البي��ان،أن "اجمللس ص��وت على 
الق��روض الصغي��رة وإق��رار توصية جلنة 
الش��ؤون االقتصادية واملتضمن املوافقة 
على قبول كفال��ة الكفيل الضامن من 
موظف��ي الدولة للق��روض التي متنحها 
م��ن  للمقترض��ني  اخلاص��ة  املص��ارف 
املوظف��ني"، موضحاً "وف��ي حالة إخالل 
املقت��رض املكف��ول بالتزام��ه بتس��ديد 
القرض تقوم الوزارة أو اجلهة غير املرتبطة 
بوزارة باسترداد مبلغ القرض غير املسدد 
م��ن املوظ��ف الكفي��ل عل��ى أن يق��دم 
املوظف الكفيل تعهدا خطيا للمصرف 
الدائن باملوافقة على اس��تقطاع املبالغ 
من رواتبه عن��د إخالل املدين بدفع الدين 

املتحقق بذمته".
وبني، أن��ه "جرى إلزام مصرفي الرش��يد 
القروض  بتروي��ج معام��الت  والرافدي��ن 
الصغي��رة عل��ى وف��ق اآللي��ة املعتمدة 
باالضافة الى املصارف اخلاصة"، مضيفاً 
أن "اجمللس وجه بقيام وزارة املالية بإطالق 
التمويل لتخصيص��ات األدوية املرصودة 
ضمن مركز وزارة الصحة لعام 2017 في 
ض��وء الكتب التي ترد م��ن وزارة الصحة 
ش��هرياً والت��ي بضمنها حص��ة إقليم 
كردستان الواردة في جدول مشروع قاون 

املوازنة العامة لسنة 2017".

النّواب التركمان يجمعون أكثر من 
200 توقيع إلقالة محافظ كركوك 

وحل اجمللس
، كم��ا س��نطالب ضمن الق��رار مجلس 
والواض��ح  الس��ريع  بالتص��رف  ال��وزراء 
م��ع جت��اوزات محافظ كرك��وك والعمل 
عل��ى اقالت��ه اضاف��ة الى ح��ل مجلس 

احملافظة".
م��ن جانب��ه قال اخلبي��ر القانون��ي طارق 
ح��رب ال��ى  "الصب��اح اجلدي��د" ان " من 
ح��ق البرملان ح��ل مجل��س احملافظة في 
ح��ال مت تقدمي طل��ب من ثل��ث أعضائه، 
ومبا ان العرب والتركمان يشكلون نسبة 
اكثر من الثلث لذل��ك يحق للبرملان حل 

اجمللس".

الناقد السينمائي املصري
سمير فريد في ذمة اخللود

إضافة الش��تراكه في تأس��يس مجالت 
سينمائية، وفنية متخصصة.

كم��ا تول��ى رئاس��ة مهرج��ان القاهرة 
الس��ينمائي الدول��ي، أق��دم املهرجانات 
العربي��ة املصنفة دوليا، م��ن 2013 إلى 

.2014
وكرمته العديد م��ن املهرجانات الدولية 
كان آخره��ا مهرجان برلني الس��ينمائي 
الدولي في فبراير شباط املاضي. وحصل 
على جائزة الدولة للتفوق في الفنون من 
اجمللس األعلى للثقاف��ة عام 2002، كما 
أطلقت جمعية نقاد السينما املصريني 
قب��ل يوم��ني اثنني فق��ط اس��مه على 
جائزته��ا الت��ي متنحها ف��ي املهرجانات 

املصرية.

تتمات ص1

نينوى ـ خدر خالت:

هددت مجموعة مس��لحة تطلق 
عل��ى نفس��ها "انص��ار كتائ��ب 
املوص��ل" عناصر تنظي��م داعش 
وعائالته��م بالتصفي��ة او مبغادرة 
 10 اقصاه��ا  م��دة  ف��ي  املدين��ة 
ايام، فيم��ا تزداد اوضاع الس��كان 
احملاصري��ن باجلان��ب االمين وس��ط 
دعوات اللقاء مواد غذائية من اجلو 

النقاذهم من مجاعة حقيقية.
واصدر فري��ق االعالم احلربي التابع 
ال��ى )انصار كتائب املوص��ل( بياناً 
تابعه مراس��ل "الصب��اح اجلديد" 
بنين��وى، جاء في��ه "ي��ا اهلنا في 
املوص��ل.. لقد اقس��منا ان نطهر 
االرض من العصاب��ات التكفيرية 
لكي نعيش نحن واهلنا بس��الم، 
فاما ان نعيش نحن وعائالتنا، و اما 

ان يعيش اجملرمون وعائالتهم".
واضاف "لقد اعددنا العدة وجمعنا 
كل املعلومات الدقيقة واملفصلة 
للتنظي��م  املنتم��ني  كل  ع��ن 
االجرامي في املوصل او املناصرين 
له��م وقررنا مايلي، خ��روج جميع 
واملناصرين  وعائالته��م  الدواعش 
له��م م��ن املوص��ل خ��الل م��دة 
اقصاها 10 ايام من تاريخ نزول هذا 
البيان، وبخالفه س��يكونون هدفاً 
مش��روعاً لنا.. عدم اصطحاب أي 
ش��يء من اغراض املن��زل واخلروج 
باملالبس فقط كما فعلوا باخواننا 
سيكونون  وبخالفه  املس��يحيني، 

هدفاً مشروعاً لنا".
ودع��ا البيان الدواعش الى "اخلروج 
م��ن املوصل نهائياً وع��دم التنقل 
بني املناطق الننا نرصدهم ونرصد 
وبخالفه س��يكونون  حتركاته��م، 
هدفاً مش��روعاً لنا.. و.. كل عائلة 
ثب��ت براءته��ا من تنظي��م داعش 
وع��دم مناصرتهم لهم، يس��مح 
لهم بالبقاء باملوصل ش��ريطة ان 
يكون لديهم س��معة حسنة في 
املنطق��ة الت��ي يس��كنون فيها، 

وس��يتم تفعيل مخبرينا للتأكد 
من تلك العائالت".

وع��ّد البي��ان ان "ه��ذه العملي��ة 
هي ثأر لش��هداء قواتن��ا االمنية 
البطلة وش��هداء اهلن��ا املدنيني 
ألي  نس��مح  ول��ن  املوص��ل  ف��ي 
داعشي او أي مناصر لهم بالبقاء 
في هذه االرض الطاهرة واملعطرة 
بدماء ش��هدائنا الزكية.. الرحمة 
واخللود لش��هدائنا االب��رار واخلزي 
والعار لكالب اهل النار.. 5 نيسان 

."2017
ويشار ان مناشدات ونداءات عديدة 
موصلي��ون  ناش��طون  يطلقه��ا 

ومواطن��ون اعتيادي��ون يطالب��ون 
فيه��ا بتفعيل اج��راءات مالحقة 
عناصر داعش الذين الكثير منهم 
يتجولون في املناطق احملررة بعد ان 
حلقوا حلاه��م ويحاولون االندماج 

مع بقية السكان االبرياء.

دعوات اللقاء مواد غذائية
من اجلو فوق امين املدينة

تسوء اوضاع س��كان املناطق غير 
احمل��ررة في اجلانب االمي��ن يوماً بعد 
ي��وم آخ��ر، وينف��د مخزونهم من 
الطعام والشراب وسط حالة من 
الرعب واخلوف بسبب االشتباكات 

العنيفة والقصف اجلوي.
وقال الناش��ط احلقوق��ي واملدني 
املوصل��ي لقم��ان عم��ر الطائ��ي 
ل� "الصب��اح اجلدي��د" ان "اوضاع 
االهال��ي باالحياء غي��ر احملررة بامين 
املدين��ة تش��ير ال��ى ان االغلبي��ة 

يتجه نحو اجملاعة".
واضاف "املئات من العائالت تعتاش 
عل��ى م��ادة احلنط��ة او الطحني، 
وس��عداء احلظ من ميلكون ش��يئاً 
م��ن التمور وال��رز والطحني ايضاً، 
ام��ا املياه فان االغلبي��ة يعتمدون 
عل��ى مياه االمط��ار وايض��اً مياه 
االبار السطحية التي قد تتسبب 

بانتش��ار امراض واوبئة اذا ما تأخر 
حترير تلك املناطق املتبقية".

ولف��ت الطائي ال��ى ان "ن��داءات 
متك��ررة تصلنا بضرورة االس��راع 
بتحري��ر املناط��ق املتبقي��ة، منع 
مناش��دات للجهات العس��كرية 
والسياس��ية اخملتصة بالقاء مواد 
غذائية عب��ر الطائ��رات فوق تلك 

االحياء واهاليها املنكوبني".
منوها الى ان "الدواعش بحوزتهم 
الطعام واملشرب، لكن االهالي هم 
الضحايا، وان القاء املواد الغذائية 
فوق تل��ك االحياء ق��د ينقذ حياة 

املئات ورمبا اآلالف من اهالينا".

وي��رى الطائي "ض��رورة القاء مواد 
غذائية غير قابلة للتلف كالتمور 
خاص��ة، مع الق��اء احلليب اجملفف 

اخلاص باالطفال الرضع".
وبحس��ب الطائ��ي ف��ان "العديد 
م��ن العائ��الت يضط��رون لدف��ن 
موتاه��م الذي��ن يتوفاه��م االجل 
الس��باب طبيعي��ة ف��ي حدائ��ق 
منازلهم، وايض��اً من يلقى حتفه 
بس��بب االش��تباكات من املدنيني 
يدفنه ذووه بحديقة املنزل، النهم 
يخشون اخلروج بسبب اخملاطر التي 
قد تنتج عن مغادرتهم لسراديب 

واقبية منازلهم".

إعالم "انصار كتائب 
الموصل": لقد أعددنا العدة 
وجمعنا كل المعلومات 
الدقيقة والمفصلة عن كل 
المنتمين للتنظيم اإلجرامي 
في الموصل أو المناصرين 
لهم وقررنا مايلي، خروج 
جميع الدواعش وعائالتهم 
والمناصرين لهم من 
الموصل خالل مدة أقصاها 
10 أيام من تأريخ نزول هذا 
البيان، وبخالفه سيكونون 
هدفًا مشروعًا لنا.. عدم 
اصطحاب أي شيء من 
أغراض المنزل والخروج 
بالمالبس فقط كما فعلوا 
بإخواننا المسيحيين

عائالت اجلانب األمين الهاربون من قبضة داعش

دعوات إللقاء مواد غذائية لسكان أيمن الموصل المحاصرين

مجموعة مسلحة تهدد "الدواعش"
والمناصرين لهم وتنذرهم بمغادرة الموصل
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ناصر عبد ويس*

اك��د وزي��ر الصناع��ة واملع��ادن 
املهن��دس وكالة محمد ش��ياع 
الس��وداني ف��ي كلمت��ه الت��ي 
القاه��ا خ��ال منت��دى الع��راق 
للطاقة الذي اختتم اعماله في 
العاصمة بغداد ان الوزارة تعول 
عل��ى هذا املنت��دى التخصصي 
والنوعي املهم في املساعدة في 
رؤية ستراتيجية للطاقة  رسم 

في العراق والنهوض بواقعها. 
وق��ال الس��وداني أن مش��اركة 
الوزارة في ه��ذا املنتدى تنطلق 
من اهتمامها الكبير في مجال 
الطاق��ة وم��ا ميثله م��ن اولوية 
للمرحل��ة املقبلة ، فضا عن ما 
متتلكه الوزارة من موارد طبيعة 
وبش��رية متكونة من ش��ركات 
ودوائر وهيئات كان لها الس��بق 
ف��ي اقام��ة مش��اريع صناعية 
مس��توى  عل��ى  اس��تراتيجية 

البلد.
واض��اف الوزير ان الوزارة قطعت 
اش��واطاً ف��ي عملي��ة تأهي��ل 
مصانعها وتطوي��ر انتاجها من 
املبال��غ اخملصصة لل��وزارة على 
السنوية  االس��تثمارية  املوازنة 
للمدة من 2008 ال��ى 2014 ، إذ 
متكن��ت خالها من اعادة تأهيل 
االنتاجي��ة  خطوطه��ا  بع��ض 
ف��ي الوقت ال��ذي مات��زال فيه 
152 معم��ا من مجم��وع 283 
معما تعمل بطاقة غير كاملة 
ألسباب ش��تى منها عدم توفر 
الطاقة الكهربائية وعدم وجود 
الطل��ب على املنتجات بس��بب 
االغراق للمنتجات غير املطابقة 

واملنافسة غير العادلة.
وب��ن وزي��ر الصناع��ة ان الوزارة 
حرص��ت في عمله��ا على وضع 
استراتيجية صناعية كجزء من 
عملية االصاح لوضع االقتصاد 
واع��د  مس��ار  عل��ى  العراق��ي 
للتنمية في االجلن املتوس��ط 
والبعي��د م��ن خ��ال النظر الى 
ما ه��و أبع��د م��ن االحتياجات 
الفوري��ة اخلاصة بتحقيق االمن 
وبن��اء البني��ة التحتي��ة وإعداد 
املدروس��ة  الصناعية  البرام��ج 
املعل��ن  احلكوم��ي  والبرنام��ج 

لتلبي��ة احتياج��ات اجملتمع من 
املنتج��ات الصناعي��ة ، اَخذي��ن 
رؤي��ة  حتقي��ق  االعتب��ار  بنظ��ر 
الوزارة ف��ي بلوغ صناعة وطنية 
وعاملي��ا  اقليمي��اً  منافس��ة 
لتحقيق اقتصاد متنوع يسهم 
في خلق ف��رص عم��ل إضافية 
واس��تعمال للم��وارد بفعالي��ة 
لتنمي��ة  ومس��ؤولية  وكف��اءة 
املنظومة الصناعية في العراق 
على وفق اس��تراتيجية تتكامل 
من اس��تراتيجية اخ��رى ومنها 
اس��تراتيجية الطاق��ة على ان 
يك��ون للقطاع اخلاص دور رئيس 
فيها ولدعم االقتصاد الوطني.

واوض��ح الوزي��ر الس��وداني بأن 
بتش��غيل  الس��ليم  التوج��ه 
الطاقات الفائضة للمعامل في 
عموم ش��ركات الوزارة سيعمل 
على امتص��اص البطالة وخلق 

ف��رص عم��ل جدي��دة، ناهي��ك 
ع��ن هدر االم��وال م��ن البرامج 
االس��تيرادية غي��ر املدروس��ة ، 
إذ انف��ق الع��راق م��ن البضائع 
املس��توردة م��ا يقرب م��ن 221 
ملي��ار دوالر خال املدة من 2006 
الى 2014 وبالتالي فان تس��ويق 
منتجاتن��ا الى ال��وزارات االخرى 
يكون مبوجب املواصفات النوعية 

املطلوبة.
واشار الوزير الى ان الوزارة باشرت 
م��ن جهته��ا بتفعي��ل حزم��ة 
املش��رعة مسبقا  القوانن  من 
وهو قان��ون التعرفة الكمركية 
وحماي��ة  املنت��ج  وحماي��ة 
املس��تهلك وقانون االس��تثمار 
باق��رار عدد  الصناع��ي واملضي 
من القوانن التي ستسهم في 
الصناعي  العمل  بيئة  حتس��ن 
واملس��تثمرين  اخلاص  للقط��اع 

وخاص��ة املش��اريع املتوس��طة 
الطاق��ة  وقان��ون  والصغي��رة 
املتج��ددة وامل��دن الصناعي��ة ، 
فضا عن االس��راع باقرار قانون 
االستثمار املعدني رقم 91 لعام 
املهمة  املصادر  1988 الستثمار 
التي توج��د بالعراق من اخلامات 
املعدني��ة والصخور الصناعية ، 
السيما ان احتياطيات العراق من 
الكبريت احلر هي االولى بالعالم 
م��ن ناحية الكمي��ة، فيما تأتي 
الفوس��فات في املرتب��ة الثانية 
من احتي��اط العالم بعد املغرب 
، فض��ا ع��ن مص��ادر وفيرة من 
حجر الكلس ورمال الس��يلكة 
والبنتونايت  الكاؤول��ن  واطيان 
وغيرها م��ن املعادن االخرى التي 

تدخل في الصناعات املتعددة.
ولف��ت الوزير خ��ال كلمته الى 
انه يأمل من عق��د هذا املنتدى 

التوص��ل ال��ى توصي��ات تخدم 
بقطاعيها  الوطني��ة  الصناعة 
وتش��جع  واخل��اص  الع��ام 

االستثمار.
مبينا ان وزارة الصناعة تس��عى 
الع��ادة هيكل��ة البع��ض م��ن 
شركاتها لصالح القطاع اخلاص 
الق��رار)492(  من خ��ال تفعيل 
لعق��ود املش��اركة وق��رار )162( 
للتصني��ع للغي��ر، الس��يما ان 
الوزارة تقوم حاليا بتهيئة ملفات 
في قطاع  االستثمارية  للفرص 
البتروكيمياويات واالسمدة بعد 
اس��تحصال املوافقات من جلنة 
الشؤون االقتصادية في مجلس 
الوزراء وهو ما يسمح للشركات 
العربي��ة والعاملية باالس��تثمار 
ف��ي هذا القط��اع املهم ليكون 
حافزا للعديد من الصناعات في 

القطاعن العام واخلاص.

وبحث املنتدى عددا من امللفات 
بالطاق��ة  املتعلق��ة  املهم��ة 
التذب��ذب  وابرزه��ا  واالقتص��اد 
النفط وضرورة  باسعار  احلاصل 
التع��دد ف��ي مص��ادر الطاق��ة 
التقليدي��ة واملتج��ددة ، اضافة 
ال��ى دور املنظم��ات العاملية في 
الس��يطرة على اس��عار النفط 
التقلي��ل م��ن مخاطر  وس��بل 
تواجهها  التي ق��د  املش��كات 

الدول نتيجة لذلك.
احلاض��رون  تط��رق  كذل��ك  و 
الى س��بل تعزي��ز االس��تثم�ار 
باالم��كان  الت��ي  والق���روض 
تقدميه��ا ، فض��ا ع��ن اجمل��االت 
املالي��ة واالط��ر القانوني��ة ل��ه 
في ظ��ل التوج��ه االخي��ر نحو 
ومعاجلة  االقتص��ادي  االص��اح 
البطال��ة والتطور التكنولوجي 

املستقبلي. 

السوداني: نسعى إلى رسم رؤية استراتيجية لخمة لخدمة الوطنية 

مشاركة الوزارة 
في هذا المنتدى 

تنطلق من 
اهتمامها الكبير 
في مجال الطاقة 

وما يمثله من 
أولوية للمرحلة 

المقبلة

املهندس محمد شياع السوداني

القاضي عبد الستار بيرقدار

القضاء وعقارات 
المسيحيين

لم يبتع��د القضاء العراقي يوماً عن نبض الش��ارع 
وهموم��ه، فقد ح��رص على البقاء دائم��ا على متاس 
معه طوال السنوات، وعالج مشكاته بنحو مباشر، 

قانونية كانت أم اجتماعية.
فالتواص��ل مع اجملتمع يأتي من خال عمليات الرصد 
واملتابعة وإيجاد احلل��ول وتطبيقها وقد يتعدى ذلك 
إلى حث اجلهات ذات العاقة على تسوية املشكات 
س��واء ف��ي االجتماع��ات املباش��رة أو عب��ر وس��ائل 

اإلعام.
ف��ي املدة االخيرة ، كثر احلديث عن عقارات العراقين 
الس��يما العائدة ألبناء املكون املس��يحي ، مع وجود 
اتهامات باالس��تياء على منازلهم وهم خارج الباد 

من قبل عصابات.
القض��اء وم��ن خ��ال محاكم��ه س��عى للتثقيف 
باللجوء إليه، فأبواب��ه مفتوحة أمام اجلميع، وبرغم 
أن مش��كلة االس��تياء عل��ى العق��ارات حتصل في 
البداي��ة لدى جه��ات أخرى، لكن القض��اء بإجراءاته 

كفيل بحلها وإعادة احلقوق ألصحابها.
وهن��اك العديد من الدعاوى املعروض��ة أمام احملاكم 
اخملتصة س��واء في بغ��داد أو احملافظ��ات تخص هذه 
املش��كلة، سواء ألبناء املكّون املس��يحي أو غيرهم، 
مت حس��مها وذلك من خال عملية مضاهاة لتوقيع 

املدعي بأن عقاره قد مت االستياء على سنده.
وما يبعث على االطمئنان أن هذه العقارات حتى وأن 
مت بيعها إلى أكثر من ش��خص ف��أن القرار القضائي 

كفيل بإعادة ملكيته إلى صاحبه األصلي.
مجل��س القضاء األعل��ى عزز متابع��ة احملاكم لهذا 
املل��ف بإعم��ام أص��دره ف��ي 7/ 9/ 2016، وفيما كرر 
مناقش��ة هذا املوضوع ف��ي جلس��ته املنعقدة في 
20 من الش��هر املاضي، اصدر إعماماً الحقاً اكد من 

خاله على اعمامه األول.
االعم��ام األخير ك��رر توجي��ه احملاكم بب��ذل العناية 
البالغة في دعاوى متليك العقارات العائدة للمواطنن، 
لكنه ركز على املسيحين ليأتي متناغماً مع ما يثار 
في الش��ارع بأن االستياء يحصل على عقارات أبناء 

هذا املكون على وجه التحديد.
ثمة إجراءات أخرى ج��اء بها باإلعمام، للحيلولة دون 
وق��وع عمليات االس��تياء بأي ش��كل من أش��كاله 
التقي��د بقواع��د االختص��اص املكان��ي  بضمنه��ا 
للمحاك��م واجراء املضاه��اة التي تثب��ت على وجه 
اليق��ن صحة عقد البيع، وهذا يع��د مبنزلة املعاجلة 
االس��تباقية، ومنع حصول التاعب واس��تغال حق 

التقاضي كوسيلة للتجاوز على حقوق اآلخرين.
ما يأمله القضاء أكثر أن يلجأ املواطنون السيما ممن 
تعرض��ت أماكهم إلى االس��تياء إلى القضاء فهو 
الضمان��ة الوحيدة لتطبيق العدال��ة وإعادة احلقوق 

ألصحابها.

بغداد - الصباح الجديد:
قام املصرف العراقي للتجارة TBI بتحويل 50% 
من ارباحه لسنه 2016 البالغة 268 مليار دينار 

عراقي 
ال��ى اخلزين��ة العام��ة للدول��ة ضم��ن محور 
االصاح��ات وحس��ب توجيهات رئي��س الوزراء 

الدكتور حيدر العبادي.
فق��د حقق املص��رف صافي ارب��اح قدرها 536 
مليار دينار عراقي للس��نة املاليه املنتهية في 
2016\12\31 بزيادة نس��بة %265عن ماحققة 
م��ن صافي ارباحة في الس��نة املالية املنتهية 
دين��ار  ملي��ار   145 كان��ت  والت��ي   31\2\2015

عراقي.
ويعمل املصرف العراقي للتجارة على النهوض 
الروات��ب  املصرفي��ة عب��ر توط��ن  باخلدم��ات 
وتش��جيع الدفع االلكترون��ي اضافه الى طرح 
املنتجات جديدة منها شهادة ايداع تستاهل .

وم��ن اجلدي��ر بالذكر اق��دم املص��رف العراقي 
للتجارة على تنفيذ اول قرض مجمع في العراق 
لصال��ح وزارة الكهرباء بالتعاون مع س��تاندرد 
تشارترد جنرال الكتريك  ويقوم حاليا بالتعاون 
 CITI BANK <JPMORGAN مع دويج��ة بن��ك

DANK  بادارة اصدار مستندات دوليه للعراق.

المصرف العراقي 
يحّول 50 % من أرباحه 

إلى خزينة الدولة 

بغداد - الصباح الجديد: 

اعلنت وزارة التجارة اعتمادها على 
املنتج الوطني من احلنطة للعامن 
املالي��ة  االزم��ة  نتيج��ة  املاض��ن 
وضع��ف الس��يولة النقدية وعدم 

توقيع عقود  مع مناشئ عاملية .
واوضح��ت الوزارة في بي��ان لها بأن 
عمل��ت عل��ى مواجه��ة التحديات 
وظ��روف االزم��ة املالي��ة م��ن خال 
االعتم��اد على املنت��ج الوطني من 
احلنطة وما تتسلمه مواقع الوزارة 
ضمن احلملة التس��ويقية حملصول 
احلنطة في جمي��ع احملافظات وهي 
خط��وة ايجابية ومهم��ة لاعتماد 

على املنت��ج الوطني وتدارك االزمة 
املالي��ة الت��ي تواجه الباد بس��بب 

انخفاض اسعار النفط العاملي .
وقال��ت الوزارة في بيانه��ا ان هناك 
وتوريد   للتعاق��د  اجراءات س��ريعة 
احلنط��ة م��ن مناش��ئ اميركية او 
اس��ترالية او كندي��ة وق��د حصل 
الس��فارات  خ��ال  م��ن  تنس��يق 
الدول  لتلك  التجاري��ة  وامللحقيات 
ف��ي  للمش��اركة  حقه��ا  بغي��ة 
املناقصات التي جتريها الوزارة اسوة 
التي تط��رح عروضها  بالش��ركات 
عل��ى ان يتم اختيار افضل العروض 
والت��ي تلب��ي الش��روط والضوابط 

التي تعمل بها شركات الغذاء .
واضاف البيان ان الوزارة اس��تدركت 

النقص احلاصل في بعض احملافظات 
وبدأت خطة ملناقلة كميات موجودة 
الش��مالية  احملافظات  في مخ��ازن 
ومتت معاجلة املوقف بصورة ايجابية 
من خال جلان اشرفت على عمليات 
املناقلة وحتى وصولها الى مطاحن 

احملافظات .
واشار بيان الوزارة الى ان الوضع االن 
جيد خاصة في محافظات البصرة 
ومحافظ��ات  والعم��ارة  ق��ار  وذي 
اخرى في الوس��ط واجلن��وب كانت 
يؤش��ر فيه��ا حاج��ة االن ان احل��ال 
تغي��ر االن واصبح��ت االم��ور جيدة 
وال توجد ادنى ح��االت قلق في هذا 
اجلان��ب ، مش��ددا على اس��تغال 
البع��ض للوضع املال��ي التي متر به 

الب��اد ليوج��ه النقد لل��وزارة وهو 
ي��درك انه��ا ل��م تتس��لم امليزانية 
التي تتي��ح لها اج��راء تعاقدات او 
مناقصات لتوريد املفردات الغذائية 
االمر ال��ذي اضطرها لاعتماد على 
املنتج الوطني من احلنطة والسكر  
وس��وف يعتم��د الحقا عل��ى زيت 
الطعام م��ن املنش��أ العراقي بعد 
اس��تكمال معامل تصنيعه خال 

الشهرين املقبلن .
واكد بيان الوزارة ايضا على ان الوزارة 
وقع��ت مؤخ��را عق��ودا لتوري��د زيت 
الطع��ام بكمي��ة 40 ال��ف ط��ن من 
مناش��ئ متعددة وقد تصل الى الباد 
خال االي��ام املقبل��ة ملعاجلة النقص 

في هذا النوع من املفردات .

تقرير

التجارة تؤكد اعتمادها على المنتج الوطني للعامين الماضيين 
نسعى للتعاقد وتوريد الحنطة من مناشئ عالمية

أحد املعامل في البالد

بغداد - الصباح الجديد:
نف��ذت امان��ة بغ��داد بالتع��اون مع 
املديري��ة العامة للحراس��ات واالمن 
وبالتنسيق مع قيادة عمليات بغداد 
حمل��ة واس��عة الزال��ة التج��اوزات 
احلاصل��ة على اال رصفة والش��وارع 
والس��احات العام��ة التي ش��وهت 

منظر العاصمة بغداد.
وذكرت مديرية العاقات واالعام أن 
" دائرة بلدية الكرادة قامت بالتعاون 
مع مديرية احلراسات واالمن في أمانة 
بغداد بعد إستنفاد جميع اإلجراءات 
القانونية واإلن��ذارات النهائية بحق 

املتجاوزين بإزالة عدد من التجاوزات 
احلاصلة ضمن محلتي  )908 و906( 
املتمثلة مبحال بيع واصاح املولدات 
اإلنش��ائية ومح��ال احلدادة  وامل��واد 
املتجاوزة على أرصفة الشارع العام 

وسقائف احملال التجارية املتجاوزة".
واضاف��ت أن" دائ��رة بلدي��ة مرك��ز 
الرصاف��ة نفذت ه��ي األخرى حملة 
إلزال��ة التجاوزات أزالت خالها عدداً 
م��ن البس��طيات واكش��اك الباعة 
التجارية  احمل��ال  وس��قائف  اجلوالن 

املتجاوزة  ضمن احمللة )143( ".
وبينت ان "دائرة بلدية الصدر االولى 

قام��ت بحمل��ة الزال��ة التج��اوزات 
تضمن��ت )11( كش��كاً و )6( مواقع 
لبي��ع االغن��ام وع��دد م��ن اللوحات 
بش��كل  نصب��ت  الت��ي  االعاني��ة 

عشوائي  ".
واش��ارت الى ان " دائ��رة بلدية مركز 
الكرخ بالتعاون مع مديرية احلراسات 
واالمن في امانة بغداد نفذت حملة 
إلزالة التجاوزات ش��ملت االكشاك 
واللوح��ات االعاني��ة و اماك��ن بيع 
االغنام وتهدمي ع��دد من املنازل التي 
قيد االنش��اء بنيت جتاوزاً في احملات 

)206و213و211( ".

اعالم الوزارة 
اعلن املتحدث باس��م وزارة النفط 
عاصم جهاد ان الوزارة قررت تغيير 
تسمية ش��ركة نفط اجلنوب،  الى 

شركة نفط البصرة . 
وقال جهاد ان ه��ذا القرار جاء بعد 

موافقة مجلس الوزراء في جلسته 
املنعقدة في 5 كانون الثاني 2016 
عل��ى تغيي��ر اس��م ش��ركة نفط 
اجلنوب الى ش��ركة نفط البصرة ، 
مضيف��ا ان تنفيذ ه��ذا القرار جاء 
بعد االعان عن تاس��يس ش��ركة 

نفط ذي قار االسبوع املاضي .
وتابع املتحدث جهاد ان مهام شركة 
نفط البصرة  سوف تنحصر ضمن 
احلدود االدارية للمحافظة  وهكذا 
بالنسبة لش��ركتي نفط ميسان 

وذي قار . 

تغيير تسمية شركة نفط الجنوب
 إلى شركة نفط البصرة

بغداد - الصباح الجديد:
للتنمية  العراق��ي  املرك��ز  عقد 
اإلعام��ي  اللق��اء  اإلعامي��ة 
النص��ف الش��هري ناق��ش فيه 
تداعيات رفع العلم الكردستاني 
في محافظة كركوك ال س��يما 
بع��د ق��رار مجل��س محافظته 
وم��ا تاها من ق��رارات داخل قبة 

البرملان ببطان هذه اإلجراءات .
وقد مت خال اللقاء تكرمي الدكتور 
س��عيد دحدوح والدكتور احمد 
امليالي لدورهم��ا اإلعامي البارز 
ومواقفهما الوطنية تاها تكرمي 
للدكتور عدنان السراج من قبل 
للح��وار جلهوده  النب��أ  ملتق��ى 
دعائ��م  إرس��اء  ف��ي  الوطني��ة 
االع��ام العراقي املهني ليفتتح 
اللق��اء ال��ذي اداره الدكتور واثق 
الهاشمي باس��تضافة النائبن 
محم��د متي��م والنائب جاس��م 
محم��د جعفر الل��ذان حتدثا عن 
انعكاسات هذه اخلطوة من قبل 
الكت��ل الكردية داخ��ل مجلس 
محافظة كرك��وك واثارها على 
األمن��ي  االس��تقرار  مس��تقبل 

واالجتماعي فيها .
وش��دد النائ��ب جاس��م محمد 
جعفر عل��ى ان حملافظة كركوك 
بقي��ة  ع��ن  تختل��ف  س��مة 

محافظ��ات الع��راق كونها متثل 
عراقا مصغرا للطيف اجملتمعي 
العراقي وان اتخاذ قرارات منفردة 
م��ن اح��دى مكون��ات احملافظة 
ستؤثر بصورة كبيرة على زعزعة 
األوض��اع ف��ي احملافظ��ة مؤكدا 
» ان مجل��س الن��واب العراق��ي 
الدستورية  استعمل صاحياته 
للحف��اظ عل��ى وح��دة األراضي 
الس��لمي  والتعايش  العراقي��ة 

ملكوناته .
من جهته أوضح النائب محمد 
جمي��ع  اتخ��اذ  أهمي��ة  متي��م 
اإلجراءات القانونية والدستورية 

يه��دف  مخط��ط  أي  إليق��اف 
ال��ى النيل من حق��وق مكونات 
محافظ��ة كرك��وك ، مضيف��ا 
سياس��يا  اجماع��ا  هن��اك  ان 
واجتماعيا على عراقية احملافظة 

واحلفاظ على ثرواتها الوطنية .
كم��ا ش��هد اللق��اء العدي��د من 
املداخات واملقترحات القيمة من 
احلضور لتختتم اجللسة باملوافقة 
على اعداد جملة م��ن التوصيات 
وتقدميه��ا ال��ى صناع الق��رار من 
اجل حل هذه االزمة ال س��يما وان 
الع��راق يقود حالي��ا معركته ضد 

عصابات داعش اإلرهابية .

أمانة بغداد تنّفذ حمالت إلزالة 
التجاوزات عن األرصفة والشوارع 

المركز العراقي للتنمية يناقش 
تداعيات رفع علم كردستان في كركوك

بالتنسيق مع قيادة عمليات بغداد
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عل��ي  س��عدي   - البص��رة 
السند:

بحضور املدير الع��ام لدائرة صحة 
البصرة الدكت��ور رياض عبد االمير 
نظ��م قس��م الصح��ة العام��ة / 
ش��عبة االمراض االنتقالية الدورة 
الوزاري��ة مل��رض اللش��مانيا ) حبة 
بغداد ( وآخر حتدي��ث وبائي له ، ومت 
عرض احلاالت املس��جلة في عموم 
العراق وس��بل الوقاية والعالج من 

خالل تعريف املواطنني باملرض .

أسباب املرض
وللتع��رف على تفاصي��ل عن هذا 
امل��رض اش��ار ع��دد م��ن األطب��اء 
ال��ى إن م��رض حبة بغ��داد ينتمي 
الح��د أش��كال داء الليش��مانيات 
والذي يس��ببها طفيلي من جنس 
الليش��مانيا وحيد اخللية ، وبرغم 
اختالف مسمّيات هذا املرض يبقى 
مرض��اً واحداً صاحب أعراض مؤملة 
وهذا املرض احليواني املصدر نسبة 
للطفيلي��ات يُصاب به الش��خص 
من خ��الل تعرضه لل��دغ أنثى من 
البعوض تس��مى حش��رة الرمل ، 
والت��ي تتصف بحجمه��ا الصغير 
، وهي عدمية الص��وت حيث تكون 
صامتة عن��د طيرانها ف��ال تصدر 
أي ص��وت ، وتطير ف��ي أثناء فترات 
املس��اء ، وتتواجد في األجواء احلارة 

الرطبة .
ومن هن��ا كانت أكثر انتش��اراً في 
فصل الصي��ف وعندما تقوم هذه 
احلش��رة بامتص��اص دم إنس��ان أو 
حيوان ُمصاب كالثعلب أو الكلب 
، يك��ون هذا ال��دم محمال بطفيل 
مرض اللشمانيا ، الذي يتم الحقاً 
بالتكاث��ر داخ��ل مع��دة احلش��رة 
ليص��ل إلى لعابه��ا، وعند قيامها 
بلدغ حيوان أو انس��ان س��ليم غير 
مص��اب تقوم بحق��ن الطفيليات 

في جسمه لتلحق به املرض .

هذا املرض يصيب اإلنسان مّرة 
واحدة في العمر

وأش��ار األطباء الى ان ه��ذا املرض 
يصي��ب اإلنس��ان مّرة واح��دة في 
العم��ر ، حي��ث تترك أث��راً متفاوت 
احلجم والتش��وه ب��ني حالة وحالة 
أُخ��رى ، وحتتاج في أغل��ب األحيان 
لس��نة حتى يت��م الش��فاء منها 
وهذه الليشمانيات تنقسم ألنواع 
عدي��دة بن��اًء على ن��وع الطفيلي 
الذي ينتش��ر في املنطق��ة ومنها 

اجللدية على ش��كل حب��ة حمراء 
الل��ون ، تظهر بش��كل منفر على 
سطح اجللد والتي تغطيها طبقة 
تكون من الصدي��د اجلاف ، أو على 
ش��كل حبة حمراء الل��ون يتواجد 
به��ا فتح��ات صغي��رة يخ��رج من 
خالله��ا الصديد في ح��ني تتواجد 
اللش��مانيا احلش��وية م��ن خ��الل 
تعّرض األحشاء الداخلية لإلصابة 
بها مثل الغ��دد اللمفاوية ، الكبد 

والطحال . 
وحّب��ة بغداد عب��ارة أيضاً عن حبة 

واحدة أو ع��ّدة حبات يتم ظهورها 
م��ن  املكش��وفة  املناط��ق  عل��ى 
اجللد ، والتي يتواج��د نوعان منها 
النوع اجلاف ال��ذي تكون احلبة فيه 
حاضنة ملدة طويل��ة تتراوح ما بني 
2 – 8 أش��هر أو أكثر ، وتلتئم ابطأ 
من النوع الثاني وهو النوع الرطب 
والذي تكب��ر احلبة فيه ببطء خالل 
أش��هر تك��ون قليل��ة ، ويكبر هذا 
النمو على ش��كل عق��دة تتعّرض 
للتقرح خالل أسابيع ، حتى تلتئم 

ذاتيا خالل ستة أشهر.

طرق العالج
ومن الناحية العالجية تتوافر هناك 
املوضعية  العالج��ات  الكثير م��ن 
الت��ي يج��ب أن يتم اس��تعمالها 
حتت استش��ارة الطبيب  كما يتم 
تناول أخذ املض��ادات احليوية التي 
تكون موضعية على احلبة الواحدة 
الع��الج  وس��ائل  أن  و  الصغي��رة 
املتوافرة حالي��ا عديدة، ففي حالة 
اإلصابة باللشمانيا اجللدية، إذا لم 
تكن التقرحات شديدة، فإنه ميكن 

معاجلته��ا باحل��رارة، أو تعريضه��ا 
لألشعة، أو األش��عة حتت احلمراء، 
أو بالتبريد أو بحقن بعض املركبات 
موضعي��ا ف��ي داخل التق��رح ، في 
حني أن احلاالت التي تكون متعددة 
احلبات يتم أخ��ذ املضادات احليوية 
عب��ر الفم حت��ت اش��راف الطبيب 
وللتخفي��ف م��ن احلكة ف��ي حال 
حدوثها يتم أخذ مضادات معروفة 
ل��دى االطب��اء وغالب��ا ما تش��فى 
اإلصابة ب��داء اللش��مانيا اجللدية 

تلقائيا من دون أي عالج .

ينتمي مرض حبة 
بغداد لhحد أشكال 
داء الليشمانيات 
والذي يسببها 
طفيلي من جنس 
الليشمانيا وحيد 
الخلية ، وبرغم 
اختالف مسميات هذا 
المرض يبقى مرضًا 
واحدًا صاحب أعراض 
مؤلمة 

جانب من نشاط دائرة صحة البصرة عن مرض حبة بغداد

أقامتها شعبة األمراض الHنتقالية في صحة البصرة 

افتتاح الدورة الوزارية عن مرض اللشمانيا ) حبة بغداد ( ومستجدات العالج
محافظ ذي قار يفتتح 

سيطرة فحص المتفجرات 
جنوبي الناصرية

إجراءات للتحري عن مرض 
البلهارزيا بين طلبة المدارس 

 ذي قار - علي حسين:
افتت��ح محافظ ذي ق��ار يحيى الناصري ٬س��يطرة 
ش��احنات احلم��ل في منطق��ة تل اللح��م جنوبي 
الناصري��ة ٬ بعد جتهيزها بعجلة الس��ونار لفحص 
املتفجرات ) رابس��كان(٬ مؤكدا الس��عي للحصول 
عل��ى عجلت��ني آخري��ني لتأم��ني مدخل��ي ذي ق��ار 

الشمالي والغربي.
وقال احملافظ ان »افتتاح سيطرة شاحنات احلمل في 
منطقة تل اللحم جن��وب الناصرية ٬ بعد جتهيزها 
بعجلة الس��ونار لفح��ص املتفجرات )رابس��كان(٬ 
سيسهم في حفظ امن احملافظة من خالل فحص 
املركب��ات الكبيرة الداخلة لذي ق��ار »٬ مضيفا »ان 
االجهزة االمنية س��تقوم بتحويل مس��ار املركبات 
الكبي��رة االتية عبر ناحية البطحاء غربي الناصرية 
باجتاه س��يطرة تل اللح��م من اج��ل تامني فحص 
جمي��ع املركبات الت��ي تدخل لذي قار م��ن اجلانبني 

الغربي واجلنوبي«.
وبني محافظ ذي قار »ان هنالك مخاطبات رس��مية 
م��ع وزارة الداخلية لتأمني عجلتي س��ونار لفحص 
املتفجرات ) رابسكان(٬ من اجل زجهما في مدخلي 
احملافظ��ة الش��مالي والغرب��ي وفح��ص املركب��ات 

الكبيرة الداخلة لذي قار ».
وحض��ر حفل االفتتاح حمي��د الغزي رئيس مجلس 
احملافظة وعدد من اعضاء اجمللس وقائد ش��رطة ذي 
قار اللواء حس��ن الزيدي وعدد م��ن القادة األمنيني 

ومدراء الدوائر. 

اعالم الكرخ 
ق��ام فريق طب��ي صح��ي مختبري في مق��ر قطاع 
العام��ل ومرك��ز صح��ي اجلمعيات بزيارة مدرس��ة 
الربيع األبتدائية الواقعة ضم��ن الرقعة اجلغرافية 

للتحري عن مرض البلهارزيا لطلبة املدارس .
 وب��ني مدير االع��الم احمد احليدري ان��ه مت من خالل 
الزي��ارة اخ��ذ عينات م��ن الطلبة وفحصه��ا واخذ 
عينة ادرار الطالب من عمر 10 سنوات الى 15 سنة 
وذلك الجراء االختبارات املطلوبة للتحري عن مرض 

البلهارزيا والديدان املعوية .
من جانب اخر مت القاء محاضرات تعريفية عن املرض 
وعُرف بأنه عبارة عن مرض طفيلي ينتج عن اصابة 
اإلنس��ان بدي��دان البلهارزي��ا وهي دي��دان طفيلية 
تعيش فى املياه الراكدة أو املس��تنقعات وهو مرض 
ال يعد قاتال إال أنه يؤدي إلى سرعة استهالك جسد 
املصاب حيث تخترق الطفيلية جلد اإلنس��ان ومن 
ثم تبدأ طور حياتها اآلخر بإفراز بويضاتها بكميات 
كبيرة تترس��ب في الكب��د واملثانة مس��ببة تليفا 
فيهما . وتخرج هذه البويضات مع فضالت املريض ، 

فإذا تبرز املريض بجوار مصدر مائي راكد .
وينتقل امل��رض عند فقس البويض��ات عن اليرقات 
فتنمو وتكبر لتكتمل دورة حياتها اجلديدة لتصيب 
إنس��ان آخر المس جلده هذه املياه ، كما مت التأكيد 
في احملاض��رة على االهتمام بالنظافة الش��خصية 
وخاصة غسل اليدين والعادات الغذائية الصحيحة 
التي تس��اعد على احلد من انتش��ار ه��ذه االمراض 

عموما .

منى خضير عباس*
الش��يعي  الوق��ف  دي��وان  نف��ى 
اس��تحواذه عل��ى ام��الك تابع��ة 
للوقف السني في بغداد حسبما 
أظه��رت قناة )دجل��ة( الفضائية 
مؤخ��را في تقري��ر مفبرك لفقت 
فيه مجموعة من األخبار العارية 
عن الصحة ونسبتها إلى الديوان 
حتت عنوان ) اس��تحواذ مسؤولني 
في الوقف الش��يعي على أمالك 

تابعة للوقف السني في بغداد( .
من املؤسف أن تتخلى القناة عن 
معايي��ر العم��ل اإلعالمي املهني 
وتتبع األهواء السياسية إلدارتها 
وميولها احلزبية التي حتاول ضرب 
الصف الوطني العراقي الس��يما 
انتص��ارات  م��ن  حتق��ق  بعدم��ا 
املوح��دة على  بروح��ه  لش��عبنا 

عصابات داعش اإلجرامية .
الش��ك أن اجلهات التي تقف وراء 

املكش��وفة  االس��تهدافات  هذه 
إمنا تعبر عن ضعفها وخور قواها 
وتش��تت رأيها وضي��اع بصيرتها 
ومحاولته��ا التصي��د ف��ي امل��اء 
العكر مرة أخرى بالتالعب مبشاعر 
اجلماهير العراقية بإثارة التباغض 
والع��داوة بني مكونات الش��عب 
العراقي بعد أن خس��رت رصيدها 
بني أتباعها وانكش��فت حقيقة 
دعواته��ا املضللة سياس��يا عبر 

السياس��ي  األداء  م��ن  س��نوات 
املتراجع . 

اذ  الش��يعي  الوق��ف  دي��وان  إن 
يعل��ن ع��ن موقف��ه ف��ي رد هذه 
االتهام��ات الباطل��ة يأم��ل م��ن 
األعزاء في ديوان الوقف الس��ني 
االس��تمرار بالتعام��ل مع جميع 
التعاون  بروح  املش��تركة  امللفات 
 ، والتبص��ر واالتف��اق  والتفاه��م 
والس��يما أن الوقف��ني ش��ريكان 

أساس��يان للعم��ل الوقفي الذي 
يس��تدعي بناء العالق��ات املتينة 
على نحو دائم وعدم االلتفات إلى 
صيحات التفرق��ة وإثارات الفتنة 
السياس��ية التي لم جتلب للبالد 

غير اخلراب . 
وفي الوقت الذي ينفي فيه ديوان 
الوقف الش��يعي استحواذه على 
م��ا ادعت��ه القناة املذك��ورة فإنه 
يؤك��د التزامه بحق ال��رد قانونيا 

، فض��ال ع��ن متس��كه بحقوق��ه 
ل��ه  تس��مح  الت��ي  القانوني��ة 
مبمارس��ة دوره وأداء مهامه التي 
كفله��ا القان��ون مب��ا ال يس��مح 
لألص��وات السياس��ية وأهدافها 
االنتخابي��ة التدخ��ل ف��ي عم��ل 
الديوان ، واهلل ول��ي التوفيق وهو 

حسبنا ونعم الوكيل. 

*اعالم الوقف 

الوقف الشيعي هناك من يسعى إلى إثارة العداوة والفتنة بين مكونات الشعب 
ردًا على تقارير مفبركة باستحواذه على أمالك الديوان السني

اعالم المحافظة 
عقد اجملل��س األعلى لرعاية البيئة 
ف��ي محافظ��ة واس��ط، اجتماعا 
تخصصيا برئاس��ة رشيد البديري 
النائب الثان��ي للمحافظ بحضور 
الدكت��ور خال��د العجي��اوي رئيس 
جلنة البيئة ف��ي مجلس احملافظة، 
وممثل��ي الدوائ��ر املعني��ة؛ إلع��داد 
االس��تراتيجية  احملافظة في  ورقة 

الوطنية إلزالة األلغام.
دور محافظة  اجملتمع��ون  وناق��ش 
واسط، في االستراتيجية الوطنية 
عل��ى  مؤكدي��ن  األلغ��ام،  إلزال��ة 
أهمية تنفي��ذ العمل أو جزء منه، 
أو اإلش��راف عليه متابعته؛ وذلك 
ملا تس��ببه األلغام واملقذوفات من 
مخلف��ات احل��روب من ض��رر بالغ 
يق��ع على أبن��اء احملافظ��ة، فيؤدي 
ال��ى وف��اة وإصاب��ة وع��وق املئات 
م��ن الضحايا، فضال ع��ن حتجيم 
عملي��ات االس��تثمار الت��ي يؤمل 
حصولها في املناط��ق التي توجد 

فيها األلغام.
وأوض��ح البديري أن لهذا االجتماع 
أهمية كبيرة؛ تأتي من حيث التزام 
الع��راق مبعاه��دة )أوت��اوا( الدولية 
والت��ي تعه��د فيه��ا الع��راق بأن 

يك��ون خالي��ا من األلغ��ام وجميع 
نفاي��ات احل��روب، ف��ي نهاي��ة عام 
2018 ، مضيفا ان االس��تراتيجية 
تق��وم  األلغ��ام  إلزال��ة  الوطني��ة 
عل��ى أوراق متع��ددة للمحافظات 
االس��تراتيجية؛  بهذه  املش��مولة 
لذلك ف��إن هذا االجتم��اع يناقش 
ورقة محافظة واسط، أو دورها في 
وما ميكن  الوطنية،  االستراتيجية 
ان يطل��ق علي��ه باالس��تراتيجية 
احمللية إلزالة األلغام، وهو ما تعاني 
من��ه احملافظ��ة كثيرا، م��ن حيث 
الضحاي��ا في األش��خاص، وحتديد 

فرص االستثمار في املواقع املؤهلة 
لذلك.

وأف��اد البدي��ري ان الورقة تضمنت 
ايضا تخصيص باب ف��ي امليزانية 
املركزية إلزالة األلغ��ام، ووجود دور 
تنفيذي أو رقاب��ي للمحافظة في 
األعمال، وتش��كيل جلنة برئاس��ة 
احملافظ أو من يخول��ه تقوم بذلك 
ال��دور، والتنس��يق م��ع املنظمات 
لتدري��ب  املتخصص��ة،  الدولي��ة 
مالكات محلية، ذات خبرة سابقة، 
فضال عن االتفاق مع املس��تثمرين 

بإزالة األلغام وزيادة مدة العقود.

اعالم المحكمة 
العليا  االحتادي��ة  احملكم��ة  اص��درت 
باالجماع تفس��يراً للم��ادة )49( من 
الدستور في ضوء تساؤالت عن عدد 
اعض��اء مجل��س الن��واب ومجالس 

احملافظات.
وقال بيان صحفي رس��مي تسلمت 
» الصب��اح اجلديد« نس��خة منه إن 
»احملكم��ة االحتادي��ة العلي��ا تلق��ت 
طلب��اً بتفس��ير امل��ادة )49( ونصها 

)يتكون مجل��س النواب من عدد من 
االعضاء بنس��بة مقعد واحد لكل 
100 الف نس��مة من نفوس العراق 
باكمله..(،  العراقي  الشعب  وميثلون 
في ضوء ثالثة تساؤالت تقدمت بها 

االمانة العامة جمللس النواب«.
وتابع البيان أن »الس��ؤال االول تعلق 
مب��دى انص��راف ارادة املش��رع إلى أن 
العدد )100( الف يخص املصوتني أم 

عدد السكان بصورة عامة ».

واشار البيان إلى أن »احملكمة وجدت 
من خالل الرجوع إلى نص املادة )49/ 
ارادة  أوالً( م��ن الدس��تور، انص��راف 
املش��رع إلى حتديد اعض��اء مجلس 
النواب بنس��بة نائب واحد ميثل 100 
الف نس��مة م��ن نف��وس العراقيني 
بغض النظر عن حالتهم الشخصية 
س��واء من الناحية العمري��ة أو من 
مراكزه��م االجتماعية ولم تنصرف 

إلى عدد املصوتني«.

مجلس بيئة واسط يضع
 استراتيجية إلزالة األلغام 

االتحادية تصدر تفسيرًا عن عدد
 النواب ومجالس المحافظات
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موسكو ـ رويترز:
قال محققون روس امس األربعاء إن س��تة أشخاص 
احتج��زوا ف��ي س��ان بطرس��برج لالش��تباه بأنهم 
يجندون أفرادا لصالح تنظيم داعش ويساعدون في 

أنشطة إرهابية.
وقالت جلنة التحقيق احلكومية في بيان إنه ال يوجد 
دليل عل��ى أن احملتجزين وهم مواطن��ون من دول في 
آس��يا الوس��طى مرتبطون بأي ش��كل بهجوم يوم 

االثنني في محطة مترو بسان بطرسبرج.
ويشتبه في أن احملتجزين نشطون منذ نوفمبر تشرين 
الثاني 2015 في جتنيد مهاجرين من آسيا الوسطى 
ملمارسة »نشاط إرهابي« ولالنضمام لتنظيم داعش 

وجبهة فتح الشام )النصرة سابقا(.

لندن - وكاالت:
قال��ت رئيس��ة ال��وزراء البريطانية تيريزا م��اي إنها 
ستثير »قضايا صعبة« مع زعماء السعودية بعدما 
دعاها منتق��دون داخل بالدها للضغط على الرياض 
فيم��ا يتعل��ق باليمن وس��جلها في مج��ال حقوق 

اإلنسان.
وقالت ماي قبيل وصولها الرياض امس االربعاء، إنها 
س��تدافع عن حقوق اإلنس��ان ومصالح بالدها خالل  
زيارتها للمملكة التي تستمر يومني، وهي ثاني زيارة 
تقوم بها لدولة خليجية منذ أن قررت بريطانيا ترك 

االحتاد األوروبي.
والس��عودية م��ن العم��الء الرئيس��يني لش��ركات 
األس��لحة البريطانية وحليفة في التصدي إلرهاب 

املتشددين اإلسالميني.
لك��ن إم��دادات بريطانيا م��ن الطائرات واألس��لحة 
والذخيرة للسعوديني باتت تخضع للتدقيق بسبب 
اليم��ن، فق��د ش��ن حتال��ف م��ن دول عربي��ة تقوده 
الس��عودية آالف الغارات اجلوية في محاولة إلخراج 
احلوثي��ني م��ن العاصم��ة اليمنية صنع��اء ومتكني 
الرئي��س عبد ربه منص��ور هادي من ممارس��ة مهام 

منصبه.
وس��بقت زيارة ماي إلى الس��عودية، زيارة إلى األردن 
بحث��ت خالله��ا مب��ادرة بريطانية-أردني��ة جدي��دة 
ملكافحة خطر اإلرهاب وتطوير قدرات جديدة لضرب 
صميم معاقل داعش ، وأشارت قبيل مغادرتها األردن 
إلى عدم وج��ود صعوبة في »إثارة قضايا صعبة مع 
م��ن نلتق��ي بهم س��واء ف��ي الس��عودية أو في أي 
م��كان آخر في أنح��اء العالم،  التقلي��د البريطاني 
القوي للدفاع عن حقوق اإلنس��ان موجود والتقليد 
البريطان��ي الق��وي للدف��اع عن املصال��ح الوطنية 

البريطانية موجود«.

موسكو ـ وكاالت:
أعل��ن الرئيس الروس��ي فالدميير بوت��ني أن العمل 
اإلرهابي الذي وقع في بطرس��بورغ يؤكد أن رابطة 
الدول املس��تقلة ال تزال معرضة للخطر اإلرهابي 

وأن الوضع في هذا اجملال لم يتحسن.
وق��ال بوتني في اجتماع مع ق��ادة أجهزة األمن في 
بل��دان رابطة الدول املس��تقلة، »نرى لألس��ف أن 
الوض��ع لم يتحس��ن«، مؤكدا »نعل��م أن كال من 
بلداننا واقعيا موقع محتمل لهجمات إرهابية«. 

وأضاف: »هناك العديد من األخطار التي تواجهها 
بلدانن��ا، مب��ا في ذل��ك اجلرمي��ة املنظم��ة وتهريب 
اخمل��درات، وكذل��ك الفس��اد وتأثير ق��وى خارجية 
حتاول بش��كل أو بآخ��ر التأثير في تط��ور األوضاع 

السياسية الداخلية في دولنا«.
وأع��رب الرئي��س الروس��ي ع��ن قناعته ب��أن قادة 
املس��تقلة  ال��دول  رابط��ة  ف��ي  االس��تخبارات 
يدركون أهمية التعاون وس��يواصلون تطويره في 

املستقبل

محققون روس يحتجزون ستة 
لالشتباه بصالتهم باإلرهاب

»تيريزا ماي«  تؤكد اثارتها 
قضايا صعبة في السعودية

بوتين يجمع قادة أجهزة 
األمن في بلدان رابطة

الدول المستقلة

متابعة ـ الصباح الجديد:

قدمت الوالي��ات املتحدة وبريطانيا 
وفرنس��ا مش��روع قرار في مجلس 
الهج��وم  يدي��ن  الدول��ي  االم��ن 
الكيميائي الذي اس��تهدف صباح 
الثالث��اء بل��دة خ��ان ش��يخون في 
ش��مال غرب سوريا ويطالب بأجراء 
حتقيق في أس��رع وقت ممكن، فيما 
ندد األمني العام للجامعة العربية 
أحمد اب��و الغي��ط ام��س األربعاء 
ب�«جرمي��ة كب��رى« ارتكب��ت بح��ق 
املدني��ني غ��داة هج��وم ب�«غ��ازات 
س��امة« أودى بحي��اة 72 ش��خصا 
من بينه��م 20 طفال في بلدة خان 

شيخون في شمال غرب سوريا.
ويدعو مشروع القرار الذي حصلت 
وكال��ة فران��س برس على نس��خة 
من��ه منظم��ة حظ��ر االس��لحة 
الكيميائي��ة ال��ى أن تعد س��ريعا 
تقري��را يتضم��ن ما خلص��ت اليه 
بشأن الهجوم الذي ادى الى مقتل 
م��ا ال يقل عن 72 مدنيا، بينهم 20 
طف��ال و17 امرأة، اختناق��ا واصابة 
عش��رات آخري��ن في قص��ف جوي 
بغ��ازات س��امة اس��تهدف البلدة 
اخلاضعة لسيطرة املعارضة والذي 
اتهمت جهات عدة النظام السوري 
بالوقوف خلفه وهو ما نفاه االخير.
ووّزع مش��روع الق��رار عل��ى س��ائر 
عش��ية  االم��ن  مجل��س  اعض��اء 
االجتم��اع الط��ارئ ال��ذي يعق��ده 
اجملل��س بطلب م��ن باري��س ولندن 

للبحث في هذا الهجوم.
وتعتزم الدول الثالث طرح مش��روع 
خ��الل  التصوي��ت  عل��ى  قراره��ا 
هذه اجللس��ة لكن موقف روس��يا 
كان حت��ى ام��س االول الثالث��اء ال 
ي��زال مجه��وال، بحس��ب م��ا افاد 

دبلوماسيون.

وين��ص مش��روع الق��رار عل��ى ان 
مجلس االمن »يدين بأشد العبارات 
استخدام اس��لحة كيميائية« في 
س��وريا وال سيما في الهجوم الذي 
استهدف خان شيخون امس االول 
الثالثاء، ويطلب من جلنة التحقيق 
التابع��ة ملنظمة حظر االس��لحة 
الكيميائي��ة التي لديه��ا تفويض 
من االمم املتحدة ان تبدأ فورا العمل 
لتحديد املسؤولني عن هذا الهجوم 

الكيميائي.
كم��ا يطل��ب مش��روع الق��رار من 
النظام السوري ان يسّلم احملققني 
خط��ط الطي��ران وكل املعلوم��ات 
املتعلق��ة بالعمليات العس��كرية 

الت��ي كان يق��وم به��ا ح��ني وق��ع 
الهجوم.

كم��ا يتعني على النظام الس��وري 
ان يس��ّلم احملققني اسماء كل قادة 
اس��راب املروحي��ات وان يفتح امام 
احملققني القواعد العس��كرية التي 
ميكن ان تكون اس��تخدمت لش��ن 

الهجوم.
كذل��ك فان مش��روع الق��رار يهدد 
بف��رض عقوب��ات مبوج��ب الفصل 

السابع من شرعة االمم املتحدة.
قالت وزارة الدفاع الروسية إن الغاز 
الكيم��اوي ال��ذي أدى إل��ى مقت��ل 
وإصاب��ة العش��رات في بل��دة خان 
الس��ورية مصدره مخزن  شيخون 

أس��لحة للمعارضة التي تسيطر 
على البلدة.

واعترفت ال��وزارة بأن طائرات تابعة 
للحكوم��ة الس��ورية أغ��ارت على 
بلدة خان ش��يخون ف��ي محافظة 
إدلب، لكنها قالت إن الغارة أصابت 
مخزن��ا جتهز فيه ألغ��ام حتوي مواد 

سامة لالستخدام في العراق.
وق��ال املتحدث باس��م وزارة الدفاع 
الروس��ية إيغور كونوش��ينكوف » 
اإلثنني املاضي شنت طائرات سورية 
غ��ارات على مخزن كبي��ر للذخيرة 
الضواح��ي  ف��ي  إلرهابي��ني  تاب��ع 
الش��رقية لبل��دة خ��ان ش��يخون، 
وكانت هن��اك ورش لتصنيع ذخائر 

كيماوية في موقع اخملزن«.
الكيماوي��ة  الذخائ��ر  أن  وأض��اف 
الع��ام  حل��ب  ف��ي  اس��تخدمت 
املاض��ي، وأن األع��راض الت��ي بدت 
على الضحايا في لقطات الفيديو 
التي انتشرت على وسائل التواصل 
االجتماع��ي ش��بيهة بتل��ك التي 
أصاب��ت الضحايا في حل��ب العام 

املاضي.
وفي غضون ذلك ن��دد األمني العام 
للجامعة العربية أحمد ابو الغيط 
ام��س األربع��اء ب�«جرمي��ة كب��رى« 
ارتكبت بح��ق املدنيني غداة هجوم 
ب�«غ��ازات س��امة« أودى بحياة 72 
ش��خصا من بينه��م 20 طفال في 

بلدة خان شيخون في شمال غرب 
سوريا.

وقال أبو الغي��ط في بيان صادر عن 
مكتبه إن »استهداف وقتل املدنيني 
بهذه الوسائل احملرمة يعتبر جرمية 
كبري وعمال بربري��ا، وأن من قام به 
ل��ن يهرب م��ن العق��اب، ويجب أن 
يلقى جزاءه من قبل اجملتمع الدولي 
طبق��ا للقان��ون الدول��ي والقانون 

الدولي اإلنساني«.
ولم يوجه أبو الغيط أصابع االتهام 
ألي طرف في الهج��وم الذي يرجح 
انه كيميائي ويتهم الغرب النظام 

السوري بالوقوف خلفه.
وأش��ار البيان إلى أن »األمني العام 
ي��رى أن��ه يتع��ني عل��ى األط��راف 
الضامنة لوقف إطالق النار العمل 
بش��كل ج��اد وس��ريع م��ن أج��ل 
احليلول��ة دون اس��تمرار اخلروق��ات 
املتتالي��ة واملتعددة ل��ه، والتي تؤثر 
س��لبا على الوضع عموم��ا وعلى 
احملادث��ات السياس��ية ب��ني النظام 

واملعارضة«.
وأوق��ع الهج��وم ال��ذي يرج��ح انه 
كيميائي على ادلب في شمال غرب 
س��وريا 72 قتيال بينه��م 20 طفال 
بحس��ب حصيل��ة جدي��دة أوردها 

املرصد السوري حلقوق االنسان.
وأث��ار الهجوم موج��ة تنديد دولية 
حي��ث اتهم��ت ع��دة دول غربي��ة 
نظام الرئيس السوري بشار االسد 

بالوقوف وراءه.
لكن موسكو أعلنت امس األربعاء 
قص��ف  الس��وري  الطي��ران  أن 
»مس��تودعا إرهابي��ا« يحتوي على 

»مواد سامة«.
وفرنس��ا  املتحدة  الواليات  وقدمت 
الثالث��اء  االول  ام��س  وبريطاني��ا 
مش��روع ق��رار أمام مجل��س االمن 
الدول��ي يدين الهجوم في س��وريا 

ويدعو الى حتقيق كامل وسريع.

كيتو - وكاالت:
أعلن��ت الس��لطات االنتخابي��ة في 
االك��وادور ام��س االول الثالث��اء ف��وز 
مرش��ح احل��زب االش��تراكي احلاكم 
لين��ني مورينو برئاس��ة اإلكوادور في 
اجلول��ة الثانية م��ن االنتخابات التي 

جرت األحد املاضي.
الوطن��ي  اجملل��س  رئي��س  واعتب��ر 

النتخابات اإلك��وادور خوان بابلو بوزو 
أم��س االول، أن ف��وز مورين��و ال��ذي 
سيتولى السلطة في ال�24 من مايو 
ألربع سنوات، ب�%51,16 من األصوات 
مقاب��ل %48,84 خلصم��ه اليمين��ي 
غييرمو الس��و، بات حتمي��ا بعد فرز 
%99,65 م��ن األصوات وبل��وغ الفارق 

لصاحله %2,32 من األصوات.

وس��بق ملورينو وأعلن نفسه االثنني 
املاضي »رئيس��ا لكل اإلكوادوريني«، 
نتائ��ج  منافس��ه  رف��ض  فيم��ا 
االنتخابات مؤك��دا تعرضها للغش 
لدى إحصاء األصوات، وطالب بإعادة 
الفرز. جتدر اإلش��ارة إلى أن املواجهة 
في االنتخابات بني لينني االشتراكي، 
والسو الرأس��مالي، تركت اإلكوادور 

أمام خيار صعب، حيث انتهى الطور 
األول م��ن االنتخاب��ات بتق��دم لينني 
ال��ذي ن��ال تأيي��د أقل م��ن %40 من 

أصوات املقترعني.
آخر استطالعات الرأي عشية اجلولة 
الثانية م��ن االنتخابات، خلصت إلى 
تقدم لينني بفارق ضئيل على السو، 
حيث حصد األول أصوات 52 في املئة 

والثاني 48 في املئة من الناخبني.
أما جوليان أساجن، »املنشق العاملي« 
والالجئ إلى س��فارة اإلك��وادور لدى 
لن��دن، فق��د انتظر في ه��ذه األثناء 
انتهاء االنتخابات وفوز لينني ليتنفس 
الصع��داء ويتاب��ع نش��اطه، حي��ث 
ينوي عش��ية االنتخابات الفرنسية 
املزمعة في ال�23 من نيس��ان اجلاري، 

طرح كيل من املواد املدينة.
املواد التي يحضر »لطرحها« أس��اجن 
تدين املرش��ح إميانويل ماكرون، حيث 
يؤكد أس��اجن أنه حص��ل عليها بعد 
مراس��الت  »ويكيليكس«  اعت��راض 
جرت بني ماك��رون وهيالري كلينتون 
األمريكي��ة  الرئاس��ة  مرش��حة 

اخلاسرة.

سول – رويترز
قال اجليش الك��وري اجلنوبي إن كوريا 
الشمالية أطلقت صاروخا باليستيا 
س��قط في البح��ر قبالة س��احلها 
الش��رقي امس األربعاء قبل قمة بني 
والصيني من  األميرك��ي  الرئيس��ني 
املق��رر أن تناق��ش برنام��ج بيوجنياجن 

لألسلحة.
وقال مكتب هيئة األركان املشتركة 
ف��ي كوري��ا اجلنوبي��ة ف��ي بي��ان إن 
الصاروخ حلق ملس��افة 60 كيلومترا 
تقريبا من موق��ع اإلطالق في مدينة 
سينبو على ساحل كوريا الشمالية. 
وتس��تضيف سينبو قاعدة غواصات 

كورية شمالية.
تأتي التجربة الصاروخية قبل يوم من 
اجتماع بني الرئيسني األميركي دونالد 
ترامب والصيني شي جني بينغ. ومن 
املرجح أن حتظى مسألة ممارسة مزيد 
من الضغ��وط على بيوجني��اجن للحد 
من تطوير أس��لحتها بأهمية كبيرة 

في محادثات الزعيمني.
وقال مس��ؤول كوري جنوب��ي لرويترز 
عن تقيي��م اجليش املبدئ��ي لعملية 
اإلطالق إنه��ا »رمبا أخذت في االعتبار 
القم��ة األميركي��ة الصيني��ة بينما 
استهدفت في الوقت نفسه التثبت 

من القدرات الصاروخية.«

وأضاف املس��ؤول أن الص��اروخ أطلق 
من زاوية مرتفع��ة ووصل إلى ارتفاع 

189 كيلومترا.
باس��تخدام  مقذوف��ات  أي  وإط��الق 
تكنولوجي��ا الصواريخ الباليس��تية 
ميثل انتهاكا لق��رارات مجلس األمن 
التاب��ع ل��ألمم املتحدة. وحت��دت كوريا 

الش��مالية احلظر قائل��ة إنه ينتهك 
احلقوق السيادية للدفاع عن النفس 

والسعي الكتشاف الفضاء.
ولقي��ت التجرب��ة إدانة س��ريعة من 
الياب��ان وقال رئي��س الوزراء ش��ينزو 
آب��ي إن م��ن احملتم��ل أن تق��وم كوريا 

الشمالية بعمل استفزازي جديد.

المرشح االشتراكي لينين يفوز رسميا برئاسة اإلكوادور

كوريا الشمالية تختبر صاروخا باليستيا قبل قمة أميركية صينية

روسيا تحمل مسلحي المعارضة مسؤولية الحادث

مشروع قرار اميركي بريطاني فرنسي في مجلس 
االمن إلدانة الهجوم الكيميائي في سوريا

»األمين العام يرى أنه 
يتعين على األطراف 

الضامنة لوقف إطالق 
النار العمل بشكل 

جاد وسريع من أجل 
الحيلولة دون استمرار 

الخروقات المتتالية 
والمتعددة له، والتي 

تؤثر سلبا على 
الوضع عموما وعلى 
المحادثات السياسية 

بين النظام والمعارضة
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باريس ـ أ ب ف:

للرئاس��ة  ال���11  املرش��حون  تواج��ه 
الفرنس��ية ام��س االول الثالث��اء ف��ي 
مناظ��رة تلفزيوني��ة س��جلت حضورا 
قوي��ا للمرش��حني غير البارزين س��عيا 
إلقن��اع األع��داد الطائلة م��ن الناخبني 
الذي��ن ما زال��وا مترددين قب��ل 19 يوما 
م��ن االنتخابات وإبع��اد خطر مقاطعة 

قياسية حتذر منها التوقعات.
وكتبت صحيفة »ليببيراسيون« امس 
األربع��اء أن »اخلطاب األكث��ر انضباطا 
ملمثلي اليمني والوس��ط واليسار غالبا 

ما بدا باهتا«.
املرش��حني  أن  الصحيف��ة  وتابع��ت 
غير البارزي��ن وفي طليعتهم مرش��ح 
اليس��ار املتطرف فيليب بوتو »تصدروا 
الشاشة« بنبرتهم »االنفعالية واملثيرة 

للبلبلة والصادقة في غالب األحيان«.
وأش��ارت صحيف��ة »ل��و فيغ��ارو« إلى 
»جلب��ة يضي��ع فيه��ا املنط��ق«، فيما 
آن  باريزيان/أوج��وردوي  »ل��و  تس��اءلت 
فرانس« إن كانت تلك املناظرة »مفيدة 

حقا«.
وتواجه املرشحان األبرزان اللذان تتوقع 
اس��تطالعات الرأي فوزهم��ا في الدورة 
األولى م��ن االنتخابات في 23 نيس��ان 

بحص��ول كل منهم��ا عل��ى حوال��ى 
اليم��ني  زعيم��ة  األص��وات،  %26 م��ن 
املتطرف ماري��ن لوبن وإميانويل ماكرون، 
الوزير الس��ابق ف��ي حكوم��ة الرئيس 
االش��تراكي فرنس��وا هوالن��د وال��ذي 
انتقل إلى الوسط، حول مسألة اخلروج 

من اليورو.
أن  الس��ابق  األعم��ال  مصرف��ي  ورأى 
خطة لوبن القاضية بتطبيق »حمائية 
ذكية« وتنظيم استفتاء حول التخلي 
عن العملة املوحدة األوروبية، س��تكون 
»حربا اقتصادية« ستؤدي إلى »انخفاض 

القدرة الشرائية للفرنسيني«.
وطرح نفسه على أنه مرشح »االنتقال 
الفعل��ي والعمي��ق للس��لطة«، مبديا 
استعداده »التخاذ تدابير قوية« ومعربا 

عن »ثقته« في فرنسا.
أما لوب��ن، فقدمت نفس��ها على أنها 
املرش��حة الت��ي تري��د »إع��ادة الصوت 
للشعب« في بلد »رهينة انعدام األمن 
املتفاق��م« ويعاني م��ن »عوملة خارجة 
عن الضوابط« و«توتاليتارية إسالمية« 
و«طعنا في قيم��ه اجلوهرية وحتى في 

هويته الوطنية«.
وبقي مرشح اليمني فرنسوا فيون على 
احلياد بعض الشيء ولزم موقعا دفاعيا، 
وال س��يما حني طرحت مس��ألة إرساء 

مبادئ أخالقية في احلياة السياسية.
وق��ال فيليب بوت��و مهاجم��ا خصمه 

اليميني بعنف »كلما نقبنا من ناحية 
فرنسوا فيون، ملس��نا الفساد والغش. 
إنهم أش��خاص يش��رحون لن��ا ضرورة 

توخي التشدد والصرامة في حني أنهم 
يسرقون من اخلزائن«.

وتراج��ع فيون إل��ى املرتب��ة الثالثة بني 

املرش��حني ف��ي نواي��ا األص��وات )17%( 
بعد كش��ف فضيحة تتعلق بوظائف 
وهمية اس��تفاد منها أفراد من عائلته، 

م��ا أدى إل��ى توجي��ه التهم��ة إليه وال 
سيما باختالس أموال عامة، في سابقة 

بالنسبة ملرشح اساسي للرئاسة.
غير أنه تبنى لهجة حربية ليعد ب�«هزم 
التوتاليتارية اإلسالمية« و«إنقاذ أوروبا« 
و«حتري��ر« االقتص��اد من أج��ل »ترميم 
الع��زة الوطني��ة والوقوف إل��ى جانب 
الفرنس��يني الذي��ن يطالب��ون بالنظام 
واألمن«. أما ممثل اليسار الراديكالي جان 
لوك ميالنش��ون، الرابع م��ن حيث نوايا 
األصوات، فرك��ز هجومه على »املالية« 
الت��ي »يترت��ب عليه��ا إع��ادة األموال« 
و«دفع التكاليف للع��ودة إلى العمالة 
الكامل��ة«، مبدي��ا »اس��تعداده لتولي 
احلكم«. ويسجل ميالنشون تقدما في 
اس��تطالعات الرأي التي باتت تنس��ب 
إليه اليوم %15 من نوايا األصوات. وكان 
موض��وع أوروبا ف��ي صلب النقاش��ات 
األكثر احتداما خالل املناظرة، كاش��فا 
عن انقس��امات واضحة بني دعاة تعزيز 
البناء األوروبي )إميانويل ماكرون( ومؤيدي 
إعادة التفاوض بش��أن املعاهدات )جان 
ل��وك ميالنش��ون( واملطالب��ني بخروج 
فرنس��ا من االحت��اد األوروبي��وأو اخلروج 

الفوري من اليورو )مارين لوبن(.
وش��كلت هذه املناظرة غير املس��بوقة 
قب��ل دورة أولى من انتخابات رئاس��ية، 
املعروف��ني  غي��ر  للمرش��حني  فرص��ة 
كخصومه��م األبرز، إلس��ماع صوتهم 

في حملة شهدت فضائح وتقلبات في 
املواقف وتلق��ى متابع��ة حثيثة خارج 
فرنس��ا، فيما تتوقع استطالعات الرأي 
انتقال مرش��حة اليم��ني املتطرف إلى 

الدورة الثانية في 7 أيار.
وتخللت املناقشات التي استمرت أربع 
ساعات وأرهقت املشاركني حلظات من 
الفوضى، غير أنها أتاحت للمرش��حني 
الذي��ن ال يحظون س��وى ببض��ع نقاط 
إظه��ار  ال��رأي،  اس��تطالعات  ف��ي 
اختالفه��م بتنديده��م ب�«سياس��يني 
فاسدين« و«كبار أرباب العمل« و«نظام 

مستنفد«.
وذكر الوس��طي جان الس��ال بأنه »ابن 
راع، وش��قيق راع« وأنه هو نفس��ه كان 
راعيا، مضفيا نبرة خاصة إلى النقاش.

لكن مع منح كل من املرش��حني ال�11 
فس��حة كالم إجمالية بالكاد تخطت 
ربع س��اعة، لم يتمكنوا سوى من ذكر 
اخلطوط العريضة ملشاريعهم من أجل 
فرنس��ا وأوروبا وفي ما يتعلق بالقضايا 
ومكافح��ة  والوظائ��ف  االجتماعي��ة 

اإلرهاب.
وقب��ل 19 يوم��ا من االنتخاب��ات، ترتدي 
مسألة إقناع الناخبني أهمية جوهرية، 
م��ع إع��الن حوال��ى ثلثه��م عزمه��م 
على املقاطعة، وهي نس��بة قياس��ية 
النتخاب��ات رئاس��ية تنج��ح ع��ادة في 

تعبئة حوالى %80 من الفرنسيني.

إظهار اختالفهم بتنديدهم بـ«سياسيين فاسدين« و«كبار أرباب العمل«

مناظرة تلفزيونية محتدمة بين المرشحين للرئاسة الفرنسية وسط تردد الناخبين

تقـرير

املرشحني للرئاسة الفرنسية



7 اقتصاد

بغداد ـ الصباح الجديد: 

أعلن��ت وزارة النفط، أمس االربعاء، 
عن ارتف��اع طفيف ف��ي صادراتها 
النفطية وااليرادات املالية لش��هر 
اذار املاضي، مش��يرة الى ان معدل 
التصدي��ر اليومي بل��غ اكثر من 3 

مليون برميل.
وق��ال املتح��دث الرس��مي باس��م 
الوزارة عاصم جهاد ان »االحصائية 
االولية الصادرة عن شركة تسويق 
النف��ط )س��ومو( بين��ت ان هناك 
ارتفاع طفيف في مجموع الكميات 
املصدرة من النفط اخلام لشهر اذار 
حي��ث بلغت ه��ذه الكمي��ات 101 

مليونا و31 الفا و675 برميال«.
ومض��ى ال��ى الق��ول، ان »االيرادات 
املالي��ة ارتفعت ه��ي االخرى والتي 
بلغ��ت اكثر م��ن 4 ملي��ارات و744 

مليونا و726 الف دوالر«.
واضاف جهاد ان »مجموع الكميات 
املصدرة م��ن النفط اخلام لش��هر 
آذار املاض��ي املنتج��ة م��ن احلقول 
النفطية في وس��ط وجنوب البالد 
بلغ��ت 99 مليون��ا و504 الفا 916 
برمي��ال مت تصديره��ا م��ن املوان��ئ 
اجلنوبي��ة والعوام��ات االحادية، في 
ح��ن كان مجموع الص��ادرات من 
نف��ط كرك��وك ملي��ون و526 الفا 

و759 برميال« .
وتاب��ع جه��اد ان »مع��دل التصدير 
اليوم��ي بل��غ 3 ملي��ون و259 الف 

و68 برميال«، مبينا ان »معدل سعر 
البرميل الواحد بلغ 46.963 دوالر«.

وكان الع��راق وافق في 30 تش��رين 
الثاني على خفض انتاجه النفطي 
مبقدار 210 الف برميل يوميا بعد ان 
اتفقت الدول األعضاء في منظمة 

أوبك على أول خفض إلنتاج النفط 
 1.200 ومبق��دار   ،2008 ع��ام  من��ذ 

مليون برميل يوميا.
يذك��ر أن وزي��ر النف��ط جب��ار علي 
اللعيب��ي ق��ال، مطل��ع األس��بوع 
احلال��ي، أن الع��راق »يخطط لزيادة 

طاق��ة إنت��اج اخل��ام إلى خمس��ة 
مالي��ن برمي��ل يومياً قب��ل نهاية 

السنة«. 
وأعلن مبؤمت��ر للطاقة في بغداد، أن 
العراق »سيواصل بالتوازي مع ذلك، 
خطط التنقي��ب لزيادة احتياطاته 

مبا يعادل 15 بليون برميل في 2018 
لتصل إلى 178 بليوناً«. 

ولفت إلى أن خط��ط زيادة الطاقة 
اإلنتاجي��ة م��ن احلق��ول املوج��ودة 

»تشمل خطة حلقن مياه البحر«.
صع��د  العامل��ي،  املس��توى  عل��ى 

النف��ط إل��ى أعل��ى مس��توى في 
نحو ش��هر أمس األربعاء مع وجود 
إشارات على انخفاض تدريجي في 
مخزونات النفط العاملية إلى جانب 
اخملاوف بش��أن انقط��اع اإلمداد في 
أحد حقول بحر الش��مال باململكة 

املتحدة.
وصعد خام القي��اس العاملي مزيج 
برنت في العقود اآلجلة إلى 54.52 
دوالر للبرميل بزيادة 35 س��نتا أو ما 

يوازي 0.65 باملئة عن آخر تسوية.
وزاد خام غرب تكس��اس الوس��يط 
33 س��نتا أو 0.65 باملئة إلى 51.35 

دوالر للبرميل.
ووصل املؤشران إلى أعلى مستوى 

منذ الثامن من آذار أمس.
وقال جتار إن األس��عار زادت في ظل 
توازن أوضاع الس��وق تدريجيا حيث 
تق��ود منظم��ة البل��دان املص��درة 
خف��ض  جه��ود  )أوب��ك(  للبت��رول 

اإلنتاج.
وقالت شركة فورتيكسا لتحليالت 
النف��ط  ش��حنات  إن  النف��ط 
انخفض��ت بنس��بة 17 باملئة منذ 

بداية العام احلالي.
وقال معه��د البترول األميركي يوم 
الثالثاء إن مخزونات اخلام األميركية 
انخفض��ت بواقع 1.8 مليون برميل 
ف��ي األس��بوع املاضي إل��ى 533.7 
مليون برميل لكنها ما زالت قريبة 

من أعلى معدالتها على اإلطالق.
وس��تصدر إدارة معلومات الطاقة 

األميركية بيانات اخملزونات الحقاً.

بغداد ـ الصباح الجديد: 
اعلنت وزارة التج��ارة اعتمادها على 
املنتوج الوطني من احلنطة للعامن 
املاضن نتيجة االزمة املالية وضعف 
السيولة النقدية وعدم توقيع عقود 

مع مناشئ عاملية.
وقال��ت ال��وزارة ف��ي بيان له��ا انها 

»عمل��ت عل��ى مواجه��ة التحديات 
وظ��روف االزم��ة املالي��ة م��ن خالل 
االعتم��اد على املنت��وج الوطني من 
احلنطة وما تس��تلمه مواقع الوزارة 
ضم��ن احلملة التس��ويقية حملصول 
احلنط��ة  في احملافظ��ات كافة وهي 
خط��وة ايجابي��ة ومهم��ة لالعتماد 

على املنتوج الوطن��ي وتدارك االزمة 
املالي��ة  الت��ي تواجه البالد بس��بب 

انخفاض اسعار النفط العاملي«.
واوضح بيان الوزارة ان »هناك اجراءات 
س��ريعة للتعاقد وتوريد احلنطة من 
مناش��ئ أميركي��ة او اس��ترالية او 
كندية وقد حصل تنس��يق من خالل 

السفارات وامللحقيات التجارية لتلك 
الدول بغي��ة حثها للمش��اركة في 
املناقصات التي جتريها الوزارة واسوه 
بالشركات التي تطرح عروضها على 
ان يت��م اختيار افضل العروض والتي 
تلبي الشروط والضوابط التي تعمل 

بها شركات الغذاء«.

»ال��وزارة  ان  ال��ى  البي��ان  واش��ار 
اس��تدركت النق��ص احلاص��ل في 
وب��دأت خط��ة  بع��ض احملافظ��ات 
ملناقلة كميات موجودة في مخازن 
احملافظات الش��مالية ومتت معاجلة 
املوقف بشكل ايجابي من خالل جلان 
اشرفت على عمليات املناقلة وحتى 

الى مطاح��ن احملافظات«.  وصولها 
ولف��ت ال��ى ان »الوض��ع االن جيد 
خاص��ة ف��ي محافظ��ات البص��رة 
وذي قار والعم��ارة ومحافظات اخر 
ف��ي الوس��ط واجلنوب أم��ا فاالمور 
اصبحت جيدة وال توجد ادنى حاالت 

قلق في هذا اجلانب«.

لندن ـ رويترز:
ارتفع��ت األس��هم األوروبي��ة قليال في 
التعام��الت املبكرة أم��س األربعاء حيث 
وجدت أس��هم قط��اع الطاقة دعما في 
ارتف��اع أس��عار النف��ط وصفق��ات في 
حن رحب املس��تثمرون بزي��ادة الوفورات 
املتوقعة من صفقة استحواذ في قطاع 

اخلدمات النفطية.
لألس��هم   600 مؤش��ر س��توكس  وزاد 

األوروبية 0.1 باملئة.
وكان��ت قطاع النف��ط والغاز ه��و ثاني 
أعل��ى القطاع��ات ارتفاع��ا حيث صعد 
بنس��بة واحد باملئة بينما ارتفع مؤش��ر 
قط��اع امل��وارد األساس��ية 1.3 %. وزادت 

أس��عار اخلام إلى مس��توى لها في نحو 
شهر بدعم بوادر على انخفاض تدريجي 

في مخزونات النفط العاملية.
وود وش��ركة  وكان س��هما مجموع��ة 
أميك فوس��تر ويلر للخدمات النفطية 
أكب��ر الرابحن ف��ي أوروبا حي��ث صعدا 
3 % و2.7 % عل��ى الترتي��ب بعدما قالت 
وود إنه��ا تتوق��ع زيادة بنس��بة 36 % في 
وف��ورات التكلفة من صفقتها لش��راء 
أميك فوستر في مقابل 2.2 مليار جنيه 

استرليني )2.7 مليار دوالر(.
كم��ا كان س��هم ش��ركة بي.إتش.ب��ي 
بيليت��ون البريطاني��ة للتعدين من أكبر 
الرابحن حيث زاد 2.9 % بعدما أصبحت 

الشركة رابع ش��ركة تعدين تعلن حالة 
الق��وة القاه��رة ف��ي مناج��م الفح��م 
األس��ترالية التي تأث��رت باإلعصار ديبي 
مم��ا أدى الرتف��اع العقود اآلجل��ة لفحم 

الكوك.
وحق��ق قطاع الس��يارات أس��وأ أداء بن 

القطاعات مجددا وانخفض 0.5 %.
وكان سهما ش��ركة فورتوم الفنلندية 
للمرافق وسكانس��كا السويدية للبناء 
أكبر اخلاسرين بعدما جرى تداولهما دون 

احلق في توزيع أرباح.
وعند الفتح ارتفع مؤشر فايننشال تاميز 
البريطاني 0.3 % في حن استقر مؤشرا 

كاك 40 الفرنسي وداكس األملاني.

متابعة الصباح الجديد:
يواج��ه العال��م »تناقض��ات مثي��رة 
للبن��ك  لتقري��ر  وفق��اً  لالهتم��ام«، 
الدولي أُعلن في »ملتقى االس��تثمار 
السنوي« في دبي، يحضره مسؤولون 
وصناع ق��رار من 140 دول��ة، في وقت 
»انخفض في ش��كل ملح��وظ عدد 
الذين يعيشون في »فقر مدقع« حول 
العال��م أي بأق��ل م��ن 1.25 دوالر في 
اليوم خالل العقود الثالثة املاضية«. 

والح��ظ »ازدياد توس��ع الفج��وة بن 
الدول األكث��ر ثراء وتل��ك األكثر فقراً 
في العالم«، مشيراً إلى أن االستثمار 
األجنبي املباشر »يلعب دوراً كبيراً في 

اتساعها«.
ورصد البن��ك الدولي ث��الث خطوات 
ضم��ن إط��ار عم��ل منطق��ي، عّدها 
سياس��ة  صن��ع  ف��ي  »أساس��ية 
االس��تثمار املعّقدة، أهمها مساعدة 
احلكوم��ات من أجل وصل النقاط بن 
املتغيرات ضمن مستويات مختلفة، 
م��ا يؤثر في الس��بل الت��ي ميكن من 
خالله��ا ال��دول النامي��ة االنخ��راط 
ف��ي االقتصاد العامل��ي، ومتكن صناع 
الق��رار من جتهيز األولوي��ات وترتيبها 
ألجندة إصالح محلي��ة«. تُضاف إلى 
ذل��ك »املس��اعدة في حتوي��ل رؤية أي 
بلد لالس��تثمار واإلص��الح إلى أفعال 

ملموسة مطّبقة«.

ولف��ت التقرير إل��ى أن العملية التي 
ميكن من خاللها ال��دول تطبيق إطار 
العم��ل املنطقي لتحقي��ق األهداف 
الثالث��ة، ه��ي م��ا متك��ن تس��ميتها 

»خريطة إصالح االستثمار«. 
وشدد على ثالثة اقتراحات »جوهرية« 
يجب على صن��اع الق��رار أخذها في 
االعتب��ار لدى حتدي��د رؤية اس��تثمار 
عصري��ة للتنمية في عص��ر العوملة. 
االس��تثمار  »سياس��ة  ب���  وتتمث��ل 
احمللية  االس��تثمارات  بربط  والتنمية 
عموم��اً  واالس��تثمارات  واخلارجي��ة، 
وتل��ك املباش��رة خصوص��اً وهي غير 

متجانسة«.
واالقتراح الثالث هو أن »االستثمارات 
ليس��ت مج��رد عملي��ات مالي��ة، بل 
تس��تلزم عالق��ات عل��ى مراح��ل بن 

أصحاب املصلحة اخملتلفن«. 
السياس��ة  قس��م  رئي��س  وأك��د 
الدول��ي  البن��ك  ف��ي  االس��تثمارية 
روبيرتو ايش��اندي في حدي��ث نقلته 
عم��ل  إط��ار  أن  الدولي��ة،  »احلي��اة« 
تصنيف االس��تثمار »يساعد البلدان 
على التمييز بن فوائد مختلف أمناط 

االستثمار وحتدياتها وتأثيراتها«.
البن��ك  أن  إل��ى  التقري��ر  ولف��ت 
الدول��ي »يعمل م��ع احلكومات على 
االنخراط في رس��م محددات إصالح 
زبائ��ن  يس��اعد  كم��ا  االس��تثمار، 

احلكوم��ات على حتس��ن تنافس��ية 
االس��تثمار، حيث يحلل »تش��خيص 
املناخ  االستثمار« معوقات  تنافسية 
االس��تثماري والف��رص املتواجدة في 
البلدان، وهو يتكون من سبع وحدات 
قياس ضمن ثالثة أقس��ام، إلفس��اح 
اجمل��ال أمام املقاربة بحس��ب الطلب، 

ومنطية تبعاً حلاجات البلد«.
التقني��ة  »املس��اعدة  إل��ى  وأش��ار 
ترك��ز عل��ى إس��داء الع��ون لل��دول 
خلفض اس��تخدام احلواجز القانونية 
وحتدي��د  وترش��يده،  والتنظيمي��ة 
احلواجز اإلجرائية وإصالحها من خالل 
تبسيط العمليات، ومناقشة احلواجز 
التنظيمي��ة املفروض��ة ومعاجلته��ا، 
بحكم األمر الواقع من خالل الترويج 
لشفافية وثقة أكبر وحوكمة مطّورة 

في نظام دخول االستثمار«.
وفي م��ا يتعل��ق بروابط االس��تثمار 
األجنبي املباشر والتداعيات اجلانبية، 
استش��هد التقرير بهيئة »مؤمتر األمم 
املتح��دة للتج��ارة والتنمي��ة«، التي 
ذكرت أن تدفقات االستثمار األجنبي 
املباش��ر ف��ي االقتص��ادات النامي��ة 
»وصلت إلى مستويات قياسية تبلغ 
681 ملي��ار دوالر ع��ام 2014، مبجموع 
أس��هم لالس��تثمار األجنبي املباشر 
 8.3 يتج��اوز  النامي��ة  البل��دان  ف��ي 

تريليون دوالر«.

قّطاعا النفط والتعدين يدعمان األسهم األوروبية

البنك الدولي: الفجوة تتسع 
بيـن الدول الغنية والفقيرة

نتائج ملتقى االستثمار السنوي في دبي

»التجارة« تعتمد الحنطة المحلية لتجاوز األزمة المالية

أعلى مستوى ألسعار الخام العالمية في شهر

4.7 مليارات دوالر إيرادات آذار النفطية

وافق العراق في 30 
تشرين الثاني على خفض 
انتاجه النفطي بمقدار 
210 الف برميل يوميا بعد 
ان اتفقت الدول األعضاء 
في منظمة أوبك على 
أول خفض إلنتاج النفط 
منذ عام 2008، وبمقدار 
1.200 مليون برميل 
يوميا

الصباح الجديد ـ وكاالت:
أكد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير املالية الكويتي 
أن��س الصال��ح، أن ال تراجع عن مس��يرة اإلصالح 

»حمايًة لألجيال القادمة«. 
وحتدث خالل افتت��اح »ملتقى الكويت املالي«، عن 
اجله��ود املبذول��ة ملعاجل��ة االختالالت به��دف رفع 
كف��اءة االقتص��اد الوطن��ي، مش��دداً على حرص 
الكويت على إبعاد األثر الس��لبي لتراجع أس��عار 
النفط على اإلنفاق االس��تثماري العام، الفتا إلى 
مواصلته��ا تخصيص اعتم��ادات متزاي��دة لهذا 

اإلنفاق في املوازنة العامة. 
وقال إن االعتمادات املتزايدة في اإلنفاق االستثماري 
تهدف إلى زيادة مع��دل النمو في القطاعات غير 
النفطي��ة. ونقلت وكالة األنب��اء الكويتية )كونا( 
عنه القول إن السياسة النقدية للكويت حريصة 
عل��ى دعم النمو في االئتمان املصرفي احمللي الذي 
س��جل في أيلول املاضي منوا سنويا بلغت نسبته 

 .٪ 7.2
وأش��ار إل��ى أن »األس��واق العاملية ل��م تبلغ بعد 
مرحلة التعاف��ي الكلي من األزمة املالية العاملية 
الت��ي جتل��ت ف��ي بق��اء مع��دالت البطال��ة عند 
مستوياتها املرتفعة نس��بيا، إلى جانب استمرار 
التضخ��م دون املعدالت املس��تهدفة واس��تمرار 
التباط��ؤ في معدالت منو الن��اجت احمللي مع مخاطر 

االنكماش االقتصادي«. 

الصباح الجديد ـ وكاالت:
أعل��ن البنك املركزي املصري ف��ي تقرير حديث له 
ارتفاع حجم الدين اخلارجي للبالد بنس��بة 40 في 
املئة خالل عام واح��د، وذلك في النصف األول من 

السنة املالية 2017-2016.
وأشار البنك في تقريره إلى أن الدين اخلارجي ارتفع 
إل��ى 67.3 مليار دوالر، وذلك على أس��اس س��نوي 
ف��ي الفترة من متوز وحتى كان��ون األول من 2016، 
مقارنة بالفترة نفسها من عام 2015، عندما بلغ 

الدين اخلارجي نحو 48 مليار دوالر.
وأش��ار البنك إلى أن إجمال��ى الدين قصير األجل 
املس��تحق على مصر وواجب الس��داد قبل نهاية 

كانون األول 2017، يبلغ 11.9 مليار دوالر.
ويش��كل هذا الدين عبئ��ا كبيرا عل��ى االقتصاد 
املصري ال��ذي يعاني أزمة، بس��بب خ��روج بعض 
االس��تثمارات األجنبية، وتراجع عائدات السياحة 
وقن��اة الس��ويس، فضال ع��ن انخف��اض حتويالت 

املصرين العاملن باخلارج.

الكويت: مساٍع لرفع 
اإلنفاق االستثماري

مصر: ارتفاع الدين 
الخارجي
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فضاءات 8

حيين  العجييب  نكتشييف  ال 
نتحييدث عن سييفهاء ومهرجن 
ويتصييدرون  الشاشييات  ميييأون 
املنتديات وينافسييوننا بالوطنية 
والغيييرة علييى البيياد ويدبجون 
والييذم  لهييذا  املديييح  مقيياالت 
لذاك، فلكل مرحليية مهرجوها 
وسييفهاؤها، وفي كل الشعوب 
يبرز سفهاء ومهرجون وبخاصة 
فييي ظييروف االنييواء التاريخييية 
امللبييدة ومنعطفييات االحييداث 

واالضطرابات. 
وكلما يأتي ذكر السييفيه اتذكر 

قصيية الضفدع السييفيه الذي 
اراد ان يضاهييي الغزال الرشيييق 
في حجمييه وحركته فراح ينفخ 
في نفسه، وينفخ، وينفخ.. حتى 
انفجيير فظهييرت تفاهاته على 

حقيقتها.                 
اقييول ايضاً: ال ينصييرف ذهنكم 
الييى اننييي احتدث هنا كييرد فعل 
عن تطاول احد السييفهاء علّي، 
ولكنها حكاية نحتاج ان نكررها 
دائماً عندما ميعن السييفهاء في 
اعتداءاتهم على اوقاتنا واذواقنا 
يدنسييون  وعندمييا  وكراماتنييا.. 

الشاشات امللونة صباح مساء.
 *********

مرحليية  فلييكل  ذلييك،  الييى 
مرحلتنا  وسييفهاء  سييفهاؤها، 
يختلفون عن سييلفهم بصفات 
رنانة، فا تستغرب انهم يضعون 
القضيياة،  موضييع  انفسييهم 
وينزلييون بهييا منزليية املهرجن، 
ويرفعونها الى شفاعة الصفات 
املقدسيية. وال ينبغييي ان تتفاجأ 
من السييفيه، أن يخرج على ادب 
اخملاطبة واالختاف، وعلى ثقافة 
اجلدل والنقاش، ويتجه الى السب 

طريقاً قصيرًا الى الشهرة، والى 
اطاق االتهامات والظنون سبيا 
في املزاحمة، وقد تطيش نوازعه 
الى احييراج اصحابه، وارباك اهل 
بيته، والى خيبة املراهنن عليه، 
فالسييفيه اول من يركب الزالت، 

وآخر من يقدر النتائج .
********

وسفهاء املرحلة يختارون عناوين 
سفههم من طراطيش االحداث 
ال من حقائقهييا، وال يهمهم ان 
يكييون كامهم هييذرًا مما، فهم 
ابعييد مييا يكونييون عن سييامة 

الهييدف،  النّييية، وعيين نظافيية 
وعن احتسيياب الردود، وحتّسييب 
املقامييات، وال يبالييون ان يكييون 
كامهييم فضيحيية لهييم بعد 
ذاك، وان تكون معاركهم مردودًة 
عليهم في نهاية املطاف، وهم، 
في كل االحوال يكسييبون اطراء 
من هييم علييى شيياكلتهم، فا 
يدخل ذلييك االطراء فييي رصيد، 
وال يُحسييب في سمعة. ويعرف 
املطلعون على معارك السفهاء 
الفاشوشييية بييان »أذّل النيياس 
سييفيٌه لييم يجد ُمسييافها له” 

في دعوة حكيمة اْن ال ترّدوا على 
ايضا،  ويقال  السفيه،  سفاهات 
السييفيه هييو من ال سييفيه له، 
مبعنى ال سييفيه مثلييه يرده عن 
سفهه، فالسييفه في السفيه 
املتصييدي  فييي  بينمييا  أصييل، 
للسفيه حالة طارئة يلجأ إليها 
إذا لييزم االميير، وثميية الكثير ممن 
يتطاول عليهم السييفهاء ينأون 
عن الييرد عليهم أخييذاً بحكمة 

الشاعر الذي يقول:
 متاركة السفيه با جواب

أشّد على السفيه من اجلواب. 

صناعة التهريج على الشاشات الملونة.. وأبطالها

لكل مرحلة سفهاؤها، 
وسفهاء مرحلتنا 

يختلفون عن سلفهم 
بصفات رنانة، فال 

تستغرب أنهم يضعون 
أنفسهم موضع 

القضاة

صفحة أسبوعية يحررها عبد المنعم األعسم

رأي

علمانيو تونس
إلى أين؟ 

رأي آخر

مييا زالييت تونس بخييير، علييى الرَّغم ِمن 
لفية  قلق التونسييين ِمن سييريان »السَّ
اجلهادية« بيين أبنائهم. نلمُح هذا القلق 
حف، بعد إذاعة نبأ  في مانشيييتات الصُّ
دهس املشيياة بلندن: »إرهابي لندن ليس 
وكان  ريييح(،  الصَّ )صحيفيية  تونسييياً« 
القلييق بائناً ِمن عودة عشييرات املقاتلن 
ياحة مبا  إلى بادهم، وقد تأثر سييوق السِّ
حييدث من عمليات اغتيييال طالت بارزين 
واجهوا أجندة اإلسييامين بقوة: شكري 
براهمييي  ومحمييد   ،)2013/2/6( بلعيييد 
جانييب  إلييى  وغيرهمييا،   ،)2013/6/25(
التفجيييرات التييي تهييز البيياد بن حن 

وآخر.
تنافييح تونس ِمن أجل احلفاظ على بقية 
الّتنوير الييذي نالته، ميين مصلحها خير 
الّدين التَّونسييي )ت1889( ورئيسييها بو 
رقيبيية )ت 2000(، وبهييذا األثيير ُعقييدت 
في مكتبتهييا الوطنية نييدوة »التَّنوير«، 
واملناسبة ذكرى كاتبها العفيف األخضر 
)ت 2013(، الذي أفنى بقية عمره محاوالً 
بطريقتييه إعادة منزلة العقل، وحسييب 
شقيقه القاضي بشير األخضر، املشارك 
فييي النَّدوة، أنه كان أحد تاميذ الزَّيتونة. 
ومييع تقديرنييا لأخضيير، فييي دراسيياته 
التَّنويرية، إال أنه كان مستعجاً التغيير، 

بعد كساد قرون من الزمن.
لذا اتصف أسلوبه في العديد من األحيان 
باحلدة، التييي يراها مطلوبة في مواجهة 
ييباق إلى  حدة اإلرهاب الّديني، ولعله السَّ
اسييتعمال مصطلح »عبادة األسيياف«، 
مركييزاً علييى إصيياح التعليييم، ومقدراً 
ائد في  التعليم التونسي الرسمي، السَّ
زمن بورقيبة، وهذا ما انتفعت به تونس، 
فكم يبييدو اإلنسييان التونسييي العادي 
متديناً في داخله متسييامحاً متنوراً في 
تعامله، ناهيك عن درجة التنوير العالية 

لدى الطبقة املثقفة التونسية.
اسييتطاعت تونس، بذلك اإلرث التنويري، 
اخلروج ِمن مأزق »الربيييع العربي«، فعلى 
الرغييم ِميين الديكتاتورييية السياسييية 
السييابقة، إال أنهييا لييم تسييتطع إزاحة 
العقييل ميين موقعه، قياسيياً مبييا حدث 

لبلدان، تكاد احلرية حتذفها من اخلارطة.
تبنييت نييدوة التَّنوييير التييي ُعقييدت في 
)2017/3/18( جماعة »العقانين العرب«، 
وهييو عنييوان واسييع، يدخييل فيه شييتى 
النَّيياس، بشييرط إعطاء العقييل منزلته، 
ا يُذكيير هذا العنوان بتراث إسييامي  ورمبَّ
كفرقيية »املعتزليية« مثاً، فقد ُفسييرت 
مقالتهم »خلق القييرآن« أن اهلَل يخلقه 
علييى مصالح العبيياد )عبداجلبار، املغني 
في التوحيد والعدل(، وبهذا تكون املقالة 

»العدل«، أحد أبرز أُصولهم اخلمسة.
* رشيد اخليون  

فور اغتيييال الرئيس املصييري الراحل أنور السييادات، كان 
هناك اتفاق داخل »اجلماعة اإلسامية« بالنزول للشوارع 

لإلعان عن ثورة إسامية وفشلت اخلطة.
وبعد عشييرات السنن من الشييد واجلذب مع السلطات 
من جانييب، و»اإلخوة« فييي التيارات الدينييية األخرى، من 
اجلانب الثاني، تفرقت السييبل، اليوم، بالعشرات من رموز 
اجلماعيية، إما باإلعدام أو بالوفيياة، أو باجلنوح للصمت، أو 

بالفرار إلى خارج الباد. 
لقييب »اجلماعة اإلسييامية« كان يُطلق فييي مصر على 
معظييم اجلماعييات ذات الصبغة الدينييية منذ منتصف 
سييبعينات القرن املاضي. وجرى اتهام اجلماعة، باسمها 
القييدمي، بأنهييا وراء محاولة لقلب نظييام احلكم، وإطاق 

الرصاص على رئيس الدولة. 
وبعييد خافييات اإلسييامين في السييجون حول فشييل 
»الثييورة« فييي 1981 ،أصبحت كل جماعيية تعمل بنحو 

مستقل عن اجلماعة األخرى. 
اإلطاحة مببارك فييي 2011 ،أعادت طاء العاقات القدمية 
بن اإلسييامين. وعضدت »اجلماعة اإلسييامية« حكم 
جماعة »اإلخوان«. وأسييس كل منهما حزباً؛ حزب »البناء 
والتنمييية« لأولى، وحزب »احلرية والعدالة« للثانية. لكن 
الشييروخ ظهرت مجييدداً، بعد عزل مرسييي، منذ نحو 3 
أعوام، ليس بن قيادات اإلسييامين فحسب، ولكن داخل 

»اجلماعة اإلسامية« نفسها. 
السييبب الرئيسييي فييي حتييول اجلماعة االسييامية من 
جماعيية دعوية الييى جماعة تنتهج العنييف يعود لرجل 
يؤمن بالعمل املسلح، يدعى محمد عبد السام. والتقى 
عبد السييام، األقرب إلى فكر الظواهييري إال أن اخلافات 
داخل السييجون بعد عام 1981 ،عصفت بهذا التحالف. 
وجرى إعدام عبد السييام على يد السييلطات في قضايا 

تتعلق بالعنف. 
وفي السنوات التالية انشغل جانب من جماعة »اجلهاد« 
واجلماعة اإلسامية واإلخوان، باحلرب في أفغانستان ضد 
االحتاد السوفياتي. وسافر إلى هناك الظواهري وعمر عبد 

الرحمن وعدة ألوف. 
ومنذ تولييي الرئيس عبد الفتاح السيسييي حكم الباد 
بعييد انتخابات رئاسييية فييي صيييف 2014 ،والعاقة بن 
اجلماعة اإلسييامية والسييلطات مرتبكة وغير واضحة 
املعالييم، فا الدولة منفتحة علييى اجلماعة، وال اجلماعة 

في حالة حرب مع الدولة 
ويتولى أسييامة حافييظ، في الوقت الراهيين، موقع رئيس 
مجلس شييورى اجلماعيية، فيما فيير كثيرون ميين قيادات 
اجلماعة، خال السيينوات الثاث األخيرة، إلى عدة بلدان، 

منها، السودان وقطر وتركيا 
ويشييار إلى أنه بعد سييقوط نظام مبارك، اسييتقال عدد 
من قيادات اجلماعة اإلسييامية، ألسييباب صحية، وأخرى 
تتعلييق مبا يسييمونه »انتهاء الدور داخييل اجلماعة« التي 
خييرج أبناؤها من السييجون بعد ثورة يناييير. ومن بن من 
اسييتقالوا ناجح إبراهيم نفسييه، كما خفتييت األضواء 
بعييد ذلك عن مجموعيية من الدعاة الذييين جتاوزت أعمار 
معظمهييم السييتن سيينة، وكانييوا مرتبطيين تاريخياً 
باجلماعة اإلسامية، من بينهم احملاوي في اإلسكندرية، 

وحافظ سامة )شارك في جنازة عمر عبد الرحمن 
ويقيم املستشييار السياسييي للحزب، أسييامة رشييدي، 
حالييياً، خييارج مصيير، وجرى وضع اسييمه ضميين قائمة 
مطلوبيية للسييلطات، فيها اسييم العب الكييرة املصري 

الشهير محمد أبو تريكة، وغيره. 
وبالنسييبة لفييرع اجلماعيية فييي ليبيا، فقييد كان يحمل 
اسم »التجمع اإلسييامي«. ويقول الدكتور خطاب، وهو 
ليبي، إن فكر الدكتييور عمر عبد الرحمن كان مؤثراً على 
هذا التجمييع، إال أن قيادات هذا التجمييع »تبعثرت خال 

السنوات األخيرة«. 
* عبد الستار حتيتة 

إسالميو مصر.. قْف 
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بغييض النظر عيين انهييا ال تختلف في 
جرمها عيين اجناس السييرقات االخرى 
حتييت طائليية القانييون فييأن )السييرقة 
االدبييية( فن عرفتييه وتعرفه جميع االمم 
، لكن للعرب وكتابهم قصب السييبق 
والريييادة و ) االبداع ! ( فيه ، ولعلهم اول 
ميين جعل هذا ) الفن( ميين اركان النقد 
االدبييي العربي ومحاوره . وقد حتدث فيه 
مشاهير النقاد العرب ابتداء من القرن 
الثالييث الهجييري ، وانتهيياء بالدكتييور 
محمييد مصطفي هييدارة الييذي وضع 
كتابيياً بعنييوان ) مشييكلة السييرقات 

االدبية ( . 
ففي القرن الثالث الهجري اصدر الزبير 
بيين بييكار املتوفي قييي القرن التاسييع 
امليادي كتابا عن سييرقات كثيرة ، كما 
اصدر احمييد بن ابي طاهيير طيقور في 
مدة مقاربة   كتاباً عن سرقات البحتري 
ودخييل ابن املعتز املتوفى سيينة 296هي 
احللبة ، فوضع ما يسييمي بالسييرقات 
وتوالت  املذموميية  والسييرقات  احملمودة 
مؤلفات العرب القدامي في السييرقات 

االدبييية وفنونهييا فوضع ابيين طباطبا 
املتوفييي سيينة 322هييي كتيياب )عيييار 
الشييعر( ووضييع االمري املتوفى سيينة 
370هييي كتاباً عن ) املوازنة بن الطائين 
( ، واملدهييش ان املتنبي ، احد القمم في 
الشييعر العربي كان ميين ابرز )لصوص( 
االدب والشييعر في التاريخ العربي ، وقد 
وضعييت في سييرقاته عشييرات الكتب 
ولكن النقاد الحظوا ان عذر املتنبي انه 
كان  فييي االغلب االعم ي يسييطو علي 
الفكرة او الصورة الشعرية دون اللفظ 
، فيزيييد فيهييا ويجودها بحيييث يتفوق 
علي االصل وهذا يدخل ضمن السرقات 

احملمودة انفه الذكر . 
قييي اآلونيية االخيييرة تكييررت حييوادث 
)السييطو االدبي( ، بحيث لم تكد تخلو 
مجليية او صحيفيية عربية من اشييارة 
الي هذه الظاهرة ، يتبعها اسييف علي 

استحياء تبديه وترجو ان ال يتكرر ..
 ففييي العييدد 52 ميين مجليية افييكار 
االردنية ، مقاليية للدكتور عبد الرحيم 
بدر يتحييدث فيها عن جهود الفلك في 

العالم العربي ، وقييد وردت في مقالته 
تلك اشييارة الي كتيياب ظهر عن اجمللس 
والفنون  للثقافيية  الكويتييي  الوطنييي 
واالدب بعنوان ) الكون والثقوب السوداء 
( من اعداد رؤوف وصفي ومراجعه زهير 
الكرمييي ، حيث ذكر الكاتب ان قسييماً 
كبيرًا من الكتيياب ي نحو 82 فقرة ي قد 
نقل عن كتاب بعنوان ) بدائع السييماء 
( جليزالييد هوكنز ، وقييد صدر عام 1961 
العربييية مؤسسيية  الييي  وترجمتييه   ،
فرانكلن عام 1966 واورد الكاتب فقرات 

للتدليل علي ذلك .
في القاهييرة ، يتندر الكتاب هناك حول 
مسييألة مماثليية ، فيقولون ان ) سييامح 
كييرمي ( احملييرر االدبييي فييي االهييرام قييد 
سييطا في كتابه ) العقيياد في معاركة 
السياسييية ( علي فقرات بكاملها من 
كتيياب ) عامر العقيياد ( الييذي صدر له 
فييي القاهرة بعنييوان ) معييارك العقاد 
السياسية ( ، واوردت الصحف املصرية 
فقييرات باكملهييا للتدليييل علي هذه 

السرقة .

ان اطييرف هذه السييرقات على االطاق 
ما اشييارت اليييه جريدة ) البيييان ( قبل 
فترة ، حن سييطا الدكتييور عبد العزيز 
شييرف علييى نفسييه حيييث اسييتغل 
موجة التعاطف الرسييمي مييع حادثة 
اغتيال يوسييف السييباعي فقييدم الي 
جلنة الدراسييات االدبية باجمللس االعلى 
للفنون واالداب كتاباً بعنوان ) يوسييف 
السباعي وشخصيه مصر ( مدعياً انه 
كتاب جديد ، وضعه اسييتجابة للنداء 
الذي اطلقه السييادات بضييرورة تخليد 
السييباعي ، وطلب نشييره علييى نفقة 
اللجنيية ، لكيين اللجنة اكتشييفت ان 
الكتاب اجلديد ما هييو اال كتاب ) الرؤية 
االبداعييية عنييد يوسييف السييباعي ( 
الصادر عن دار الهال للمؤلف نفسييه ، 
وان تقدمي الكتاب بعنوان مختلف يهدف 
الى اسييتغال ) كييرم ( احلكومة ونداء ) 
الريس ( في حتقيق مكاسب مادية وهي 
احلصول علي املكافأة وحقوق النشر من 
اللجنيية بعييد ان كان املؤلف قد حصل 

عليها من ) دار الهال ( .

عصابات »الخليفة السفاح« تخوض حرب شوارع 
يائسة في آخر معاقلها بمدينة الموصل

نقلت صحيفة اإلندبندنت البريطانية 
عن مسييؤولن اكراد معلومات حول 
الطريقة التييي يعتقييد أن »اخلليفة 
السييفاح« أبوبكيير البغدادي تسييلل 
بهييا ميين املوصييل، حيييث » فيير قبل 
شهرين عندما مت فتح الطريق املؤدي 

إلييى الغرب بنحو سييريع بعد هجوم 
شييرس« نفييذه مسييلحو التنظيييم 

املتشدد.
وأوضييح الصحفي باتريييك كوكبرن 
على وفق تلييك املعلومات أن »داعش 
اسييتعمل 17 سيييارة مفخخيية من 

املوصل وبعض من وحداته في سوريا 
لكشف الطريق التي تقود إلى خارج 
املوصل.وأضاف القييول،  أن داعش ما 
كان لينفذ عملية ميين هذا النوع إال 
إلخييراج البغييدادي آمنا ميين حصاره، 
وان العملييية نفذت بعد حترير اجلانب 

الشييرقي من املوصل، وقبل أن تطلق 
القوات العراقية عملية حترير اجلانب 
الغربي املسييتمرة حالييياً والتي بدأت 
في الي 19 من الشهر املاضي، وكشف، 
عن إن داعش »جلييب 300 مقاتل من 

سوريا« من أجل هذه املهمة.

هكذا فّر »الخليفة السفاح« من الموصل!

من بطون الكتب

)السرقة األدبية( في كتب رائدة 

البحتري طه حسني املتنبي
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المثقف العراقي وتجربة العمل االجتماعي بعيدًا عن التنظير
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ASSABAH ALJADEED

ملحق يصدر عن مؤسسة 

"الصباح الجديد"

رئيس التحرير وصاحب االمتياز

اسمـاعيـل زايـر

حذام يوسف

ف��ي كل محف��ل ومناس��بة، يذكر 
اسم الفيلس��وف غرامشي، ورؤيته 
للمثق��ف ومفه��وم الثقاف��ة، ومع 
ان ع��دداً غي��ر قلي��ل م��ن مثقفينا 
يك��ون  عندم��ا  ب��ه  يستش��هدون 
احلديث ع��ن الثقاف��ة، اال ان الكثير 
منه��م ي��ردد م��ا قال��ه غرامش��ي، 
مج��رد تردي��د من دون وع��ي بجوهر 
م��ا يطرح��ه ه��ذا الفيلس��وف من 
واجملتمع،  املثق��ف  تبن��ي  مفاهي��م 
فه��و يؤكد ان اخلصائ��ص اجلوهرية 
للمثق��ف ه��و نش��اطه الذهن��ي، 
او ان م��ا ميي��ز املثقف هو نش��اطه 
االجتماعي، وعلى وفق هذا املفهوم 
للمثقف، فإننا جند اليوم ان نس��بة 
ضم��ن  يدخل��ون  منه��م  قليل��ة 
ه��ذا التوصي��ف، وس��يكون الناس 
جميعهم مثقفني مادام كل نشاط 

ذهني هو ثقافة، كما انه يشير الى 
ان الوظيف��ة االجتماعي��ة هي التي 
متيز املثقفني من غي��ر املثقفني، إذن 
املوض��وع ليس له عالق��ة مبا يطرح 
بالندوات واحملاض��رات التي ازدحمت 
الثقافية،  املؤسس��ات  قاع��ات  بها 
فاملوض��وع لي��س بالغة ف��ي اللغة، 
وال ك��م املصطلحات الت��ي يرددها 
الشخص، بل هو عمله االجتماعي 
في توعية اجملتمع، وكقيادي ينهض 
باجملتمع ال��ى مس��توى اخلالص من 
س��يطرة الدولة، ولي��س اخلروج عن 
القان��ون، بل عدم الس��ماح للدولة 
بالس��يطرة على مقدرات الشعب، 
وتبديد ثرواته، وحرمانه من حقه في 
حياة ح��رة كرمية، وه��ذا ما يحصل 
اليوم ف��ي العراق م��ن فوضى ليس 
لها نهاي��ة على ما يب��دو، واملثقف 
م��ازال يلع��ب دور املتف��رج، اال قل��ة 
قليل��ة منه��م م��ن خرج م��ن دائرة 

املنصات ليقف بالساحات .

مؤخ��رًا ب��دأت محاوالت م��ن قبل 
بعض الكتاب واالعالميني، للوقوف 
مع عامة الشعب، واملطالبة بحق 
االغلبي��ة التي عان��ت ومازالت من 
أجه��زة الدول��ة وس��يطرتها على 
مقدراته بنحو مس��تفز، الس��يما 
ما نس��مع عنه وما نلمسه اليوم، 
من جت��اوز عل��ى حق املواط��ن، في 
اس��تثمار ثروات بل��ده التي بددها 
القائم��ون عل��ى الس��لطة، بنحو 
بعيد متاماً عن املسؤولية والقيادة 

واالمانة.
املثق��ف الي��وم وبرغ��م محاوالته 
مازال ي��راوح في منطق��ة ال� ) أنا 
(، فحت��ى ف��ي س��احات التظاهر 
واالعتصامات، هن��اك مزايدة على 
م��ن يقف في الصف��وف االولى، او 
من توجه عليه الكاميرات، ليكون 
في مقدمة احلش��ود، ليس إكراماً 
ملطالبه��م وإميان��ه به��ا، ب��ل حباً 
بذاته، الس��لطة اليوم في العراق 

دخلت مرحلة من االنفالت س��واء 
في تش��ريع القوانني الت��ي تتالءم 
مع مصاحلهم، او في ابعاد وتأجيل 
قوان��ني تخ��دم املصلح��ة العامة 
للعراقي��ني، وم��ع ان عم��ر الدولة 
العراقي��ة ليس قصيراً، لكن احلياة 
االجتماعية لم تتقدم خطوة الى 
االمام، باس��تثناء فترة الستينيات 
الفك��ر  كان  إذ  والس��بعينيات، 
اليساري هو احملرك للشارع العراقي، 
حني كان املثقف ال يسعى لسلطة 
او منص��ب، بل كان ج��ل همه هو 
خدم��ة املواطن، وكان��وا يطبقون 
ما يدعو ل��ه غرامش��ي واقًعا في 
أن يك��ون العم��ل االجتماع��ي هو 
الفاصل االول ما بني املثقف، وغير 
املثقف، اليوم ال نحتاج الى تنظير 
ومحاض��رات مك��ررة ومنس��وخة 
من جلس��ة الى جلس��ة أخرى، بل 
نحتاج الى فعل حقيقي قريب من 

الناس، ومن موقع األحداث.

10
الشعر العربي وأوهام الديوان الثقافي

1011
انبطاح الشعر في أرض الرصاصمن يقرأ الشعر اليوم في العالم العربي؟

)Thu. 6 Apr. 2017 issue )3667اخلميس 6 نيسان 2017 العدد

المقهى الثقافي في 
لندن واإلعالم العراقي

حاضر الشعر وقضاياه الثقافية
يس��تحضر كتاب الناق��د الراحل عناد 
غ��زوان) مس��تقبل الش��عر وقضاي��اه 
النقدي��ة( احلدي��ث عن حاضر الش��عر، 
وما وص��ل اليه تلقي الش��عر واالقبال 
عل��ى الدواوي��ن الش��عرية، بوصفه��ا 
الف��ن املعب��ر ع��ن تطلع��ات الق��ارئ 
وخبايا نفس��ه. الش��عر يعان��ي اليوم 

م��ن ازم��ة حقيقي��ة، عل��ى مس��توى 
الق��راءة، والطباعة والنش��ر والتلقي، 
فمن ناحية، يعاني الشاعر كثيرا، حني 
يفاحت دور النش��ر لغرض طباعة ديوانه، 
حيث ترسل بعض دور النشر شروطها 
للنش��ر، جن��د انها تذيل تلك الش��روط 
بعب��ارة: طباعة الش��عر على حس��اب 

املؤل��ف! بينما بقية األجن��اس األدبية، 
رمبا على حسابها. وحني يصدر الديوان، 
يعاني الش��اعر م��ن صعوب��ة توزيعه، 
ك��ون ان أصح��اب املكتب��ات يعزف��ون 
ع��ن عرض الش��عر كون االقب��ال عليه 
ضعيفاً، وال يجد س��وقاً ل��ه، كالرواية 
والقصة. القارئ نفسه، ما عاد يرى في 

الش��عر املتنفس الوحي��د، بل اجته الى 
الرواية والقصة بوصفهما املعبرين عن 
ذائقت��ه األدبية والثقافي��ة. نحاول في 
هذا امللف، تس��ليط الض��وء على هذه 
املسألة وتذكير القارئ بأهمية الشعر 
ومكانت��ه الثقافي��ة ودوره عبر التاريخ، 
كي يكون له حاض��ر مياثل ماضيه. في 

هذا املل��ف، مقاالت تناولت الش��عرية 
املتلقي  والش��عر، واش��كالية ع��زوف 
عن��ه. منه��ا مقال��ة الكات��ب الليبي 
س��الم العوكلي: انبطاح الش��عر في 
ارض الرص��اص. ومقالة مروة الس��راي: 
ع��زوف الق��ارئ ع��ن الش��عر لصال��ح 
الرواي��ة. ومقال��ة ش��اكر لعيب��ي: من 

يقرأ الش��عر في العالم العربي اليوم؟ 
ومقالة جاس��م خلف اليس: مفاهيم 
الش��عرية. ومقالة علي الفواز: الشعر 
العرب��ي واوهام الدي��وان الثقافي. كما 
ض��م امللف مقالة نقدية للناقد علوان 
الس��لمان: اخلطاب الومض��ي املهدرج 

في هبوط الدخان.
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يبدو أّن 
تضخيم 

االثارة 
حول)الموت 

الشعري( 
صار نوعا من 

البروباغندا، 
للتبشير 

باألجناس 
األخرى، 

ولفك سحر 
األثر الشعري 

عن العقل 
العربي، 

إذ بات 
الذهاب الى 

السرديات 
محاولة 

فاضحة في 
برامج هذه 

الصناعة 
الضد، وبما 

يُعطي 
لها سلطة 
وأثرا، وقوة 

وإشهارات 
لها 

تموضعاتها 
الواضحة 

عبر شيوع 
ظاهرة 
الجوائز 
الباذخة

ان الشعراء 
ومنتجي 
النصوص 

الشعرية هم 
قراء الشعر 

ومستهلكوه، 
في حين 

انصرفت الغالبية 
المطلقة الى 

ضروب أخرى 
من المعرفة 

المكتوبة 
كالرواية 
والتاريخ 

السياسي 
والتراث العربي 
كما الى كتب 

الطبيخ والسحر 
بالنسبة لطبقة 

واسعة من 
القراء العرب 

من المحيط الى 
الخليج

الملف 10

علي حسن الفواز

م��ن الصعب ن��زع الش��عر ع��ن الذاكرة 
الثقافي��ة، والره��ان عل��ى متث��ات أخرى 
لهذه الذاكرة، وحتى على الترويج لغياب 
صورته االفتراضي��ة و)الًعصابية( كديوان 
للعرب، فبقدر ماكّرس��ه الش��عر طوال 
قرون من عام��ات وأمجاد، فإنه كان أكثر 
عرضة للخرق والتجاوز والتجدد، ولتأهيل 
حلظات��ه الفارق��ة، فهو بيت االس��تعارة، 
واخلّف��ة، والل��ذة، واإلحس��اس بش��غف 

السطو على اللغة..
ماب��ن فك��رة الدي��وان املُغل��ق، والفضاء 
تتب��دى ص��ورة  املفت��وح عل��ى احلي��اة،  
الش��عر اليوم، في اس��ئلته وفي حتوالته، 
وف��ي طبيع��ة عاقات��ه اإلجناس��ية مع 
اجمل��اورات الثقافي��ة، إذ كثيرا م��ا تتعّرض 
تل��ك الثنائي��ة ال��ى اختب��ارات صعب��ة، 
فهي جزء من لعب��ة التاريخ، ومن حتوالت 
الش��عراء أنفس��هم، والذي��ن متاهوا مع 
أوهام االس��تبداد الش��عري ف��ي ذاكرتنا، 
وم��ع الش��غف بأغراض��ه، وم��ع طبيعة 
واالجتماعي��ة،  السياس��ية  الصراع��ات 
وعاق��ة الش��اعر بالس��لطة وخضوعه 
خلطابه��ا وأيديولوجيته��ا.. املي��ل القدمي 
للمحك��ي لم مينع الش��عر عن ممارس��ة 
س��لطته، فاحملك��ي  يحتاج ال��ى املكان، 
واإلطار، والش��عر ظل أكثر س��موا ومتردا، 
فه��و عالق بالفض��اء، وباحلري��ة، مبا فيها 
حرية القول، إذ كثيرا ما يضيق الش��اعر 
باملك��رر واملهيم��ن، حي��ث يتك��ىء على 

فضاءات اخلّفة في اجملاز واالستعارة..
احلديث الرائج- اليوم- عن سلطة احملكي، 
وعن انحس��ار الش��عر يبدو غي��ر واقعي، 
ليس لطبيعة الشعر القاّرة في وجداننا، 
ب��ل ألّن ه��ذا الش��عر ه��و الف��ن األكثر 
به��اء، واألكثر قدرة عل��ى متّثل لعبته في 
اللغة، وفي التلذذ بصورها، وبتشكاتها 
البصرية، فاحملكي رغم س��حره الس��ردي 
يظل نس��جا للواق��ع، وحلكاياته ووثائقه، 
ورمب��ا  يس��عى ألْن يك��ون تدوين��ا آخ��ر 
لتاريخ��ه، وهذا م��ا يجعله أكث��ر افتراقا 
عن الش��عر، الذي س��يظل فن��اً متميزاً 
بفردانيته، وبخصوصية صناعته.. فضا 
عن كون الشعر هو اجملال األكثر وظائفية 
في متث��ات األجناس األخ��رى، فهو حيوٌي 
في اغناء السرد والس��يرة واحلكي، بعيد 
عن سياسات دور النشر التي تراهن على  
صناع��ة النص األكث��ر طبعا وانتش��ارا، 

والنص املُربِح في صورته التجارية..

الشعر والسلطة واجلوائز..
حول)امل��وت  االث��ارة  تضخي��م  أّن  يب��دو 
الش��عري( ص��ار نوع��ا م��ن البروباغندا، 
للتبش��ير باألجناس األخرى، ولفك سحر 
األثر الش��عري عن العق��ل العربي، إذ بات 
الذهاب الى الس��رديات محاولة فاضحة 
ف��ي برام��ج ه��ذه الصناعة الض��د، ومبا 
يُعطي لها سلطة وأثرا، وقوة وإشهارات 
له��ا متوضعاته��ا الواضحة عبر ش��يوع 
ظاهرة اجلوائز الباذخة، والتي ال أحسبها 

بريئ��ة، إذ إّن لرس��اميلها كثير من النوايا 
التي تفصُح عن بياناتها  الطاردة..

تن��ّوع اجلوائز احمللي��ة واالقليمي��ة، وحتى 
العاملي��ة التي مُتن��ح للرواي��ة حتولت الى 
لعبة مكش��وفة لفرض س��لطة الرواية 
ذاته��ا، والت��ي ق��اد بعضه��ا العديد من 
الش��عراء، عل��ى مس��توى التغيي��ر في 
املغام��رة االجناس��ية، أو على مس��توى 
احلصول على امتيازات تلك اجلوائز املادية 
والرمزي��ة، رغ��م أّن توجهات ه��ذه اجلوائز 
باتت معروفة متاما، فهي تعمد الى كتابة 
مايشبه التاريخ املُتخيَّل للجماعات واألمم، 
والذي تعمل جهات معروفة و)مدسوسة( 
على تكريس��ه، مبا فيها اجلهات الداعمة 
يتعل��ق  م��ا  الس��يما  ذاته��ا،  للجوائ��ز 
واالنثربولوجية  الثقافوي��ة  باألطروح��ات 
الت��ي تخّص الهويات واجلماعات وثقافات 
املقموع واملسكوت عنه، واحلروب القومية 
والطائفية العلنية والسرية، والتوصيف 
األقلي��ة في  للمكون��ات  الطوبوغراف��ي 
اجملتمعات الكبرى،  ولعل ماقالته الروائية 
املصري��ة س��هير مصادف��ة ح��ول هوية 
كّت��اب الرواي��ة اآلن يؤكد ه��ذا امُلعطى، 
فهم ثّلة، ميكن أْن جتمع الش��اعر والناقد، 
)بل أيضاً السياس��ي ورئي��س اجلمهورية 

وامللك والصحفي، وال أستغرب هذا على 
اإلط��اق؛ فالرواية أصبحت كتاب املكتبة 

وعمودها كما يُطلق عليها في الغرب(.
ه��ذه التس��مية س��تكون عدواني��ة في 
ط��رِح أي��ة مقارنة مع الش��عر، ورمبا  هي 
خادعة أيضا، فأش��كال الكتابة خاضعة 
لعوامل التعرية والتح��ّول والتجدد مثل 
أية ظاه��رة تاريخية، لكنها غير خاضعة 
للموت، واحملو، وهذا س��رّ كينوني موجود 
في فيزياء املعرفة التي ترفض موت)املادة( 
وأحسب أّن تاريخ)املوضات( الثقافية زاخر 
بكثير م��ن الكتابات التي س��ّماها روالن 
ب��ارت ب)املثيولوجي��ات( والت��ي قد تكون 
منافس��ة أليِّ ش��كل كتاب��ي، ب��دءا من 
الش��عر والرواية والقصة ولي��س انتهاء 
باألس��فار واحلكايات والكتب التي تخص 
األزي��اء واملوس��يقى والرق��ص والرياض��ة 

والسيناريو وغيرها..
س��لطة الناش��ر ب��دت أكثر م��ن غيرها 
سطوة في حتديد هوية الكتاب املطبوع، 
فهي تفرض شروطها، ومكفآتها، إذ صار 
الش��عر)مادة بائرة( وقليلة االس��تهاك، 
كما يق��ول البعض من الناش��رين، وهذا 
مايعن��ي العزوف عن طبع كتب الش��عر، 
الرواي��ة،  بكت��ب  عنه��ا  واالس��تعاضة 

والفكر، واألس��اطير واألديان، والذي يدفع 
الى توسيع مساحة اإلعان عنها، مقابل 
اهم��ال االع��ان الش��عري، والترويج له، 

ولكتبه، وحتى للنقود التي تُكتب عنه..

الديوان العربي وحتوالته
أث��ارت الناقدة املغربية زه��ور اكرام جدال 
ح��ول توصي��ف هوي��ة الدي��وان الثقافي 
العربي، واألسئلة التي تخص املرجعيات 
الشعرية لهذا الديوان، فهي تتساءل عن 
امكاني��ة أْن تكون) الرواي��ة ديوانا للعرب( 
وهل أّن وجودها ه��و الذي)يُحقق معادلة 
موضوعية، بن الش��كل الروائي، والقدرة 

على متَثل الوجدان العربي(.
 هذا التس��اؤل اقت��رن باحلديث عن عاقة 
الش��عر بالذاكرة العربي��ة، وبقدرته على 
املك��وث فيه��ا، وع��ن الطبيع��ة املغايرة 
التي جاءت به��ا الرواية الى هذه الذاكرة، 
فه��ي تقول: ) الكتابة في الش��عر تعني 
الكتابة في املساحة العربية، وفي الزمن 
التاريخ��ي العربي، لهذا تتش��كل حرية 
مقبلة من اإلحس��اس باالنتماء إلى زمن 
الش��عر، في ح��ن لم يكن األم��ر كذلك 
مع الرواية، ألن الكتابة فيها كانت حتمل 
معها إحساسا بالتعبير في فضاء اآلخر، 

ول��ذا كان التفكير، خاصة م��ع البدايات 
األولى للممارسة الروائية العربية، يتجه 

نحو فهم هذا الشكل األدبي(. 
ه��ذا الط��رح يفت��رض القي��ام بفح��ٍص 
م��ن  فالكثي��ر  املعط��ى،  له��ذا  نق��دي 
التح��والت احلادثة ف��ي ال��درس النقدي، 
وف��ي نظرياته ومناهج��ه احلديثة حتولت 
ال��ى مش��كلة وع��ي، وال��ى مفارقة في 
النظر الى املعرفة بوصفها نقدا،  فعديد 
أخ��ذت  املترجم��ة  النقدي��ة  الدراس��ات 
منح��ى االهتمام مبوضوعات الس��رديات، 
بوصف��ه اجمل��ال املعرف��ي اجلدي��د، والذي 
توّس��ع الدرس فيه بعد االهتمام الكبير 
باللس��انيات، وأطروحات البنية واملتخّيل 
واألساطير، والسيميائيات وعلوم السرد، 
وغيره��ا، الس��يما بعد مقارب��ات باختن 
في التعدد الصوتي في الرواية، ودراسات 
جوليا كرس��يفيا وجي��رار جينيت وروالن 
ب��ارت وغيرهم، والذي حتول��ت ترجماتهم 
للعربية مايش��به)الديوان املعرفي( الذي 
ب��ات يس��تقطب الكثي��ر من احل��وارات، 
والكثير من االهتمام الترجمي، والدعائي، 
مقابل قل��ة االهتم��ام بالفه��م العربي 
للش��عر، وحت��ى للمحكي من االس��فار 
والس��ير واحلكايات في موروثن��ا العربي، 

والذي باتت الدراسات عنه خاضعة –هي 
األخ��رى- الى تقان��ات اجله��از املفاهيمي 
الغرب��ي، وهو مايعني بقاء الش��عر ضدا 
نوعي��ا للرواية والتي تق��ول فيها الناقدة  
زهور اكرام بأنها ظلت) جنسا أدبيا مقبا 
من الزمن األوروبي، فاحتاج األمر إلى فهم 
زم��ن الرواية، ولذلك اهتمت املؤسس��ات 
بالزمن  بالتعريف  واألكادميية،  التعليمية 
الثقافي الذي نش��أت في��ه الرواية، كما 
انش��غلت بتعليم ف��ن الرواية وخطابها، 
بدع��م م��ن مؤسس��ات الترجم��ة التي 
نش��طت في نق��ل املعرف��ة الروائية إلى 
جانب العمل ال��دؤوب على ترجمة أغلب 
النصوص الروائي��ة األوروبية إلى العربية، 
وذلك م��ن أجل اس��تقبال واضح لثقافة 

الرواية(.

روح الشعر...
النظر الى الشعر يظل- رغم التغايرات- 
هاجس��ا وجدانيا وثقافي��ا، ومن الصعب 
التغاف��ل عن ه��ذه احلقيق��ة الراكزة في 
الاوعي اجلمعي، إذ يرهن الش��عر وجوده 
بالذاكرة، وبالقاموس، وكذلك بالتعاطي 
التاريخ��ي لفهم الش��عر وتداوله، فهذا 
الش��عر لي��س بعي��دا عن ش��جون تلك 
الذاك��رة، وال عن مرجعياتها النفس��ية، 
فالش��عر ه��و العم��ق الذي تس��تعيده 
الذاكرة دائما بوصفها غناّء أو رثاًء، فضا 
ع��ن ما تؤس��س عليه��ا م��ن  أطروحات 
وق��راءات، مقاب��ل أّن الرواية، والس��رديات 
بش��كل عام، ل��م تتحول ال��ى  مهيمنة 
قادرة على طرد الشعر أو حتى تهميشه، 
لي��س ألن العدي��د م��ن الرواي��ات مازالت 
تُكتب حت��ت الهاجس الش��عري، وأحيانا 
بلغته، ب��ل- أيض��ا- ألن الاوعي الثقافي 
العربي مازال ش��عريا، ورغم كل احملاوالت 
التي تقوم بها مؤسسات ثقافية ومراكز 
غربية، تعتمد سياسات االعان والترجمة 
واجلوائ��ز الباذخ��ة، وحتى القي��ام بجهود 
مدفوع��ة الثمن للترجم��ات التي تخص 
الروايات في امريكا واروبا واليابان بشكٍل 
خاص، وحتى الترويج للدرس النقدي الذي 
يخصها على مستوى الكتب النظرية أو 

املناهج..
الش��عرية( ستظل متوقدة  ّن)النسقية 
مبا حتمله، وما تثيره، والتي ستعزز املقولة 
التي تقول بأن الش��عر ن��وٌع من التفكير 
باللغة، وحتى التفكير بالوجود، وأحسب 
أّن األطروحات املتجددة ألدونيس، ولصاح 
فضل ولعبد امللك مرتاض، وحتى لبعض 
الفعاليات االعامية مثل)ش��اعر املليون(  
سيكون لها أثر استعادي، وُمحّفز  لتقّبل 
الشعري، والتشجيع على تلقيه، واالعان 
عنه، وتش��جيع الش��باب عل��ى كتابته، 
وبفعل عوامل نفسية يدخل فيها النظر 
القوم��ي للش��عر، والنظ��ر اجلمال��ي له، 
وللتن��وع ال��ذي ميكن أْن تتقبل��ه الذائقة 
العربي��ة وهي تواج��ه ه��ذه البروباغندا 
الضخم��ة م��ن املثيولوجي��ات التقانية، 
والت��ي باتت تغزو كل مس��احات الوجود، 
وحتى تس��طو على الذاكرة العربية غير 

احملمية أصا..   

شاكر لعيبي

ميكن للشعراء وللناش��رين والنقاد ان 
ياحظوا ان قراءة الش��عر في انحسار 
مطرد، منذ خمس��ة عش��ر عاماً. وهو 
األمر الذي يفس��ر لنا ازدهار دور النشر 
)الش��خصية( إذا ص��ح التعبي��ر التي 
تطبع اجملموعات الشعرية ألصحابها، 
ويفسر كذلك عدم تعاطي دور النشر 
مع الشعر اال بشروط )الدفع املسبق)

ال يُحس��د الش��عر العرب��ي على هذه 
احلال. لس��نا البتة م��ع القائلن مبوت 
الش��عر – مثلما يقولون مبوت التاريخ 
مث��اً-  م��ادام ان احلاجة ال��ى التعبير 
عبر لغ��ة إس��تعارية وعاطفية تظل 
شاخصة واساسية في ضمير الكائن 
اآلدم��ي. لكنن��ا نق��ول ب��أن الثقاف��ة 
العربي��ة، عبر متلقيها وقرائها، صارت 
برمتها.  الشعرية  الكتابة  تستسهل 
واحلاصل لدينا أن قراء الشعر أنفسهم 
م  حتولوا بسبب هذا اإلستسهال املعمَّ
الى منتجن للش��عر هم أنفس��هم. 
اننا نشهد منذ بعض الوقت الظاهرة 
ومنتج��ي  الش��عراء  ان   : التالي��ة 
النصوص الش��عرية هم قراء الش��عر 
انصرف��ت  ومس��تهلكوه، ف��ي ح��ن 
الغالبي��ة املطلق��ة الى ض��روب أخرى 
من املعرفة املكتوبة كالرواية والتاريخ 
السياس��ي والتراث العرب��ي كما الى 
كت��ب الطبي��خ والس��حر بالنس��بة 
لطبقة واس��عة من القراء العرب من 

احمليط الى اخلليج.
وف��ي احلقيق��ة ف��ان الش��عراء األكثر 
انتش��اراً وقراءًة هم على األكثر أربعة 
ال خام��س له��م ف��ي تقديرن��ا: ن��زار 
قباني، محم��ود درويش، مظفر النواب 

وأحم��د مط��ر. بعض هؤالء الش��عراء 
مق��روء ليس دوماً لس��بب من طبيعة 
ال��روح  أو بس��بب  جمالي��ة عميق��ة 
الشعري،  املذهلة لنصه  اإلس��تعارية 
ولك��ن اصاً بس��بب حافز م��ن طينة 
سياسية واجتماعية. ذلك اننا ناحظ 
ان ه��ؤالء الش��عراء املعروفن ينهلون، 
كل حس��ب اجته��اده ومخياله وقوة 
الهواج��س  م��ن  الش��عرية،  صورت��ه 
احلياتية املباش��رة في احلي��اة العربية 
: التغ��زل احلس��ي بامل��رأة ل��دى قباني 
الذي ي�مس ف��ي الغالب جانباً محرماً 
)مثل��ه مث��ل بع��ض نص��وص مظفر 
النواب الفصحى، والكثير من ش��عره 

بالعامية(، ثم ثمة األلم الفلسطيني 
املباش��ر عند درويش ال��ذي ينقله هذا 
الش��اعر الكبي��ر الى مص��اف وجودي 
ومينحه ثق��ًا أبعد من آنيت��ه، من دون 
أن ينفي ذل��ك ان آنيت��ه وراهنيته هي 
التي جتعل��ه، في نهاية املطاف، مقروًء 
عند عام��ة القراء العرب. ثم الهاجس 
السياس��ي املكت��وب بلغة بس��يطة 
وتبس��يطية، مثقل��ة بغنائي��ة عالية 
جتيب على روح عربي، تعود على النغم 

والقافية الصداحة لدى مطر.
البع��ض من ه��ؤالء الش��عراء األربعة 
كبار من دون ش��ك، لكن قاماتهم، من 
الزاوية الشعرية احملضة، ال تقل البتة، 

كما يتراءى لنا، عن ش��عراء آخرين من 
جيله��م أو م��ن االجيال الس��ابقة او 
الاحق��ة عليهم الذين لم تتوفر لهم 
س��عة القراءة وانتشار هؤالء الشعراء 

األربعة.
هكذا نرى ان املأزق الش��عري، من زاوية 
الق��راءة االن، يتعلق بش��كل وآخر بل 
يجيب على حاجات انس��انية ليس��ت 
بالضرورة من طبيعة الشعر الداخلية، 
امنا هي رهينة باآلمال واخملاوف والرغائب 
املباشرة، سريعة العطب التي تطلع، 
برغم شرعية وجودها املطلق، من أطر 
آنية وش��روط ضيقة تتعارض مع افق 

الشعر.

من يقرأ الشعر العربي اليوم إذن ؟
منتج��وه وقلة معدودة م��ن املهتمن 
الرج��ال وم��ن القارئات )وه��ذه ظاهرة 
جدي��دة عل��ى ثقافتنا العربي��ة(. تقع 
املفارقة الكبيرة في ان انحس��ار قرائه 
ال يعني ابداً تراجع��اً فنياً وجمالياً في 
بنية القصي��دة احلديثة. لق��د أحرزت 
ه��ذه القصي��دة تط��وراً مذه��اً وهي 
وجتاربها  وموس��يقاها  تنوِّع اشكالها 
اللغوي��ة والصوتي��ة وترت��اد مناط��ق 

مجهولة كلياً.
سوى انه بالقدر الذي تطورت فيه هذه 
القصيدة فقد تراجع عدد قرائها وجرى 
استس��هالها، ألنه ج��رى االعتقاد ان 

ثمة )عمودًا( شعرياً ثابتاً للنص اجلديد 
مثلما كان هناك عمود ش��كلي واحد 
للقصي��دة الكاس��يكية، وان هن��اك 
)قوان��ن( خارجي��ة، مح��ددة ونهائي��ة 
حتكم هذه القصيدة اجلديدة وتسمح 
بالتال��ي بإنتاجها وإع��ادة إنتاجها من 
دون جهد تخيلي ومعرفي. هكذا جرى 
الظ��ن ب��ان أي رجل او ام��رأة على قدر 
معق��ول من التعليم، امن��ا هما قادران 
على اتق��ان هذه )القوانن( الش��عرية 
وادارتها بنجاح ومهارة واس��تعادة ذاك 
)العمود( في نص ش��عري حديث. ثمة 
توهم ش��ديد مبعنى احلداثة نفس��ها 

ومحتواها وتاريخها. 
هذا الوهم هو الذي يؤدي الى انحسار 
رقعة انتش��ار النص الشعري، إضافة 
بالطبع الى وج��ود عناصر موضوعية 
لعل أبرزها انتقال البش��رية من عصر 
)املكتوب( الى عصر )املرئي(. إذا كنا في 
عصر الص��ورة فإننا، ف��ي الوقت ذاته، 
في عصر التحليل النقدي لألش��كال 

الكتابية واملرئية.
ثمة لدينا إذن الغالبية )الش��اعرة( من 
جهة وثم��ة، من جهة أخ��رى، النخبة 
)القارئ��ة( احلقيقي��ة للقصائ��د. هذه 
النخب��ة املوج��ودة على هيئ��ة نخبٍة 
للنخبِة يتوج��ب البحث عنها وبعثها 
للم��أل ومنحها دوراً رئيس��ياً بصفتها 
الناق��د احلقيق��ي للش��عر ب��دالً م��ن 
التهافت��ات الصحفي��ة الت��ي تزع��م 
ق��راءات نقدي��ة للنص��وص. أننا نظن 
ان قل��ًة تقرأ الش��عر به��دوء وبعمق، 
نأمل ان تعبر عن نفس��ها بشكل آخر 
غي��ر الصمت، خي��ٌر من كث��رٍة تكتبه 
بعجالة واس��تخفاف ش��ديدين نأمل 
ان تلوذ بالصمت العميق رديف التأمل 

واستنطاق الذات. 

الشعر العربي وأوهام الديوان الثقافي

من يقرأ الشعر اليوم في العالم العربي؟

تودوروف

المأزق الشعري، من 
زاوية القراءة االن، يتعلق 
بشكل وآخر بل يجيب 
على حاجات انسانية 
ليست بالضرورة من 
طبيعة الشعر الداخلية، 
انما هي رهينة باآلمال 
والمخاوف والرغائب 
المباشرة

أثارت الناقدة المغربية زهور اكرام جدال حول توصيف هوية 
الديوان الثقافي العربي، واألسئلة التي تخص المرجعيات الشعرية 
لهذا الديوان، فهي تتساءل عن امكانية أْن تكون )الرواية ديوانا 
للعرب( وهل أّن وجودها هو الذي )يُحقق معادلة موضوعية، 

بين الشكل الروائي، والقدرة على تمَثل الوجدان العربي(
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سالم العوكلي
حني كنت ف��ي املرحل��ة اإلعدادية، أدار 
علين��ا املعل��م س��ؤاال عم��ا نرغب أن 
نكون��ه حني نكبر، وحني جاء دوري قلت 
له: ش��اعر. فقال لي بغضب: الش��عر 
ليس مهنة، قل شيئا آخر ذا جدوى. ولم 
أكن قد فكرت في خيار آخر، وبتلقائية 
قلت له: طياراً.  رغبتان لم يكن يجمع 
بينهما س��وى التحليق فوق السحاب 
. وكان��ت قصائدن��ا، أو بعضن��ا، أو قلة 
منا، حتلق فوق الس��حاب، في س��دمي ال 
متناٍه من أحالم اليقظة. كنا حقاً فوق 
الس��حاب، وحني المس��نا األرض فجأة 
هالن��ا ما رأيناه ، قب��ور تتكاثر  من دون 
هوادة في ت��راب أرضنا الذي كم تغزلنا 
في��ه، وفوه��ات نارية مصوب��ة إلى كل 
أحد وال أح��د، وأصوات ف��ي كل مكان 
تن��دب وطناً ض��اع في اللحظ��ة التي 

عثرنا فيها عليه .
ال أع��رف متى بالتحديد، أو أين التقيت 
به��ذا الكائ��ن الغامض الذي اس��مه 
الشعر. استطيع أن أخمن تقريباً زمنه 
ومكانه عبر فس��حة من التوق، آنذاك، 
ألن يكون ألحدنا ش��رفة م��ا يتلصص 
منها عل��ى حلم اإلنس��ان ووهمه في 

الوقت نفسه.
كان الزمن س��بعينيات الق��رن الغابر، 
بف��راغ  مزدحم��اً  خ��الًء  امل��كان  وكان 
مترام��ي األط��راف. هن��اك وحين��ذاك 
تعلمت أن أوش��وش الكائنات القريبة 
م��ن توق��ي، وأن أالحق بعناء ودهش��ة 
تل��ك الكلم��ات املرتب��ة بعناي��ة على 
الورق األبيض، وأُغبط مهندسيها على 
حنك��ة التالع��ب باملف��ردات وباملعنى. 
تل��ك الكلم��ات األليف��ة الت��ي تطرق 
أسماعنا بجالفتها في مناهج التاريخ 
واجلغرافي��ا واملطالع��ة، كي��ف تتحول 
بكيمي��اء عجيب��ة إلى نغم نتس��كع 
فيه مفعمني بالل��ذة والطرب، وبعطر 
على حوافها ثري اإليقاع؟. أحببت هذه 
الش��عوذة الكالمي��ة ، وس��قطت في 
حبائل ه��ذه الكيمياء الس��احرة التي 
حتيل الكالم املبتذل إلى نص يرقص في 

الورق، ونحفظه عن ظهر قلب.
كان الش��عر رس��ائلي املش��فرة إل��ى 
حبيب��ة مفترض��ة، وغزل��ي األول ف��ي 
صداقات لم اكتشفها بعد، ومديحي 
الهام��س لكل ما من ش��أنه أن يجعل 
احلياة أجمل. وكان، مع ذلك، أش��واكي 
احلادة التي اس��تنفرها كالقنفذ كلما 

أحسست باخلطر أو باخلوف.
اآلن  يدفعن��ي   � إحس��اس  يراودن��ي 
الش��عوذة  به��ذه  أن��ي  للضح��ك، 
الس��اذجة حسبت نفس��ي قادراً على 
أن أجع��ل ه��ذه البقعة املنس��ية من 
العالم أفضل، وميكنني بهذه الكلمات 
املنتق��اة، واملرتبة على مي��ني الصفحة 
بعناي��ة، أن أقصف رتل دبابات تس��رب 
ف��ي غفل��ة م��ن التاري��خ إلى ش��وارع 

أحالمنا وغرف نومنا.
كن��ُت، أو كن��ا، العدي��َد من الش��عراء 

املوقن��ني م��ن ج��دوى الش��عر، نعتقد 
أن ليبي��ا محض غزالة ش��ردت وتاهت 
ف��ي أح��راش ال تَخبره��ا، وإن ما يحدث 
اس��تثنائي، وغير وارد على وفق منطق 
الكلم��ات املنتخب��ة واملرتب��ة بعناية، 
وإن ه��ذا الوط��ن الطف��ل، الطيب حد 
الدروش��ة، اخُتِطف حينم��ا كان عائدا 
إلى بيته من حص��ة التاريخ في نهاية 
يوم مدرس��ي، وإن م��ن اختطفه ال ميت 
بصلة له أو لنا، وإن عودته ممكنة باملزيد 
من أدعية احلبر املؤمن بعدالة الس��ماء 
التص��وف،  واألرض. كن��ا ورع��ني ح��د 
ونزاه��ة  التاري��خ  بحكم��ة  وواثق��ني 
س��يكون  ذل��ك  كل  وإن  محكمت��ه، 
جزءا مهمال في أرش��يفه الذي أقنعنا 
بالنهايات السعيدة لكل حكاية. لذلك 
كان نشيد ش��عرائنا، أو معظمهم، أو 
قلة منهم � ممن يثق��ون ببوصلة احلبر 
التي ستعيد الغزالة الشاردة � احلريَة، 
هك��ذا م��ن دون تفحصها، واإلنس��اَن، 
هكذا مجرداً، وكأن اإلنس��ان فقط هو 
الضحية، ناس��ني أو متناسني مفارقة 
املصي��ر العابثة التي ك��م جعلت من 

الضحايا جالدين .
تغزلنا في قوس قزح كاس��تعارة باهرة 
ومثي��رة ع��ن التعدد في زمن س��طوة 

ذخائ��ر  واس��تدعينا  الواح��د،  الل��ون 
الذاكرة، من املالحم، واألس��اطير ورموز 
التمرد واخلصب والقيامة. واستلهمنا 
حقائب التالميذ املائلة على ظهورهم 
وهم ميش��ون مرحاً صوب املس��تقبل. 
وصار للش��عراء، أو ملعظمهم، أو لقلة 
منهم، عقيدة جمالية بكون ما يحدث 
عابر، وب��أن عصابة هبطت من اجلحيم 
البعيد لتختطف ما كنا نعتقد بشدة 
أنه الوطن. صار لهؤالء الشعراء حبيبة 
واح��دة، باملواصفات نفس��ها، يبثونها 
ه��ذه  يؤول��ون  والغ��اوون  لواعجه��م، 
احلبيب��ة بكونها ليبيا ال أحد س��واها، 
وكل ش��اعر تضبطه زوجته متلبس��ا 
بعطر املعش��وقة يفوح من قصيدته، 
يقول له��ا، واثقاً من اس��تعارته: هذه 

املعشوقة هي ليبيا ما غيرها.
ص��ارت مف��ردة الوطن، أكث��ر املفردات 
رومانتيكي��ة، ش��فرًة ل��كل قصي��دة، 
حت��ى أصبحت جتري��داً خالي��اً من كل 
معن��ى وخالياً حتى من اإلنس��ان، هذا 
الكائ��ن ال��ذي الب��د أن يك��ون ضحية 
ك��ي يكون إنس��انا. أما اجل��الدون فهم 
كائنات متوحش��ة ج��اءت من كوكب 
آخ��ر لتخس��ف الوطن كم��ا في أفالم 
اخلي��ال العلم��ي. وفي النهاي��ة كانت 

حصيل��ة هذه الش��عوذة األنيقة وطنا 
ال وج��ود له س��وى ف��ي أطل��س احلبر، 
وإنس��انا لم نقابله حت��ى اآلن، ويقيناً 
مؤمن��اً بأن ه��ذا اجلم��ال مؤجل حتى 
يختفي اخملتطفون كما تطمئننا منابر 
التاريخ.  ومواعظ  والصي��رورة  احلتمية 
ومن يصغي ب��ورع لوصايا التاريخ التي 
ال تؤمن إال باألحداث العظيمة يس��هو 
عن اس��تراق الس��مع لتل��ك األصوات 
اخلافتة، ولهمس احلياة اليومية، وألنني 
الن��زوات الصغيرة، الت��ي في مجملها 
تس��جل التاريخ احلقيقي لإلنسان. وأنَّ 
لنا أن نعثر على تاريخ اإلنس��ان وسط 

أكداس تواريخ األمم.
عبر كل هذا اإلصغ��اء الورع كنا ندرك 
أن حدث��اً كبيراً س��يحدث اس��تجابة 
ألدعية قصائدنا، وسُيصرح كل شاعر 
)كمش��عوذ ناجح( بأنه تنبأ بكل ذلك 
في قصائده .. س��يعيد نش��ر مقاطع 
جامح��ة تتنب��أ بالث��ورة، كل مقط��ع 
يحمل إيح��اًء أو تورية أو مج��ازاً، مثل: 
املط��ر أو الش��ارع أو العنق��اء أو الربيع 
أو غيره��ا مم��ا تبتكره القريح��ة، وتلك 
الش��عوذة الش��عرية تدي��ن بنجاحها 
لش��عوذة التاريخ نفسه الذي ينتصب 
كجدار معتم خلف لوحاتنا الشعرية، 

ولم نكتشف إال مؤخراً، أو باألحرى لم 
نكتش��ف بعد، أن الشعر من املفترض 
أن ينص��ت لتل��ك األص��وات املنس��ية 
وس��ط الضجي��ج ، وأن ي��دون تاري��خ 
اإلنس��ان املذع��ور في مواجه��ة تاريخ 
األمم، وحينها، أو عنده��ا، كان علينا أن 
ندرك أن استجابة أدعيتنا واستعاراتنا 
فق��ط  لي��س  ونبوءاتن��ا،  ومجازاتن��ا 
بالتخلص من عصابة كنا نعتقد أنها 
ال متت للمكان وال للزمان بصلة، ولكن 
بالتخلص م��ن ذاك الطني العفن الذي 
نبت فيه كل شيء. فنيل احلرية من دون 
أن نتح��رر من فكرنا الض��ال ال يجعلنا 
أح��راراً، واليقظة من الكابوس ال تعني 
أن يومنا س��يكون على ما يرام، كما أن 
غمس اإلصبع في احلبر البنفس��جي ال 

يعني أن التغيير قد حدث.
خرجن��ا من نفق معت��م لنجد فوهات 
البنادق واملدافع مصوب��ة نحو عيوننا. 
تل��ك العي��ون الت��ي حلم��ت مبصي��ر 
مختل��ف مبجرد نهاية تل��ك العصابة. 
آه ل��و كنا نع��رف أن اجلالدين ل��م يأتوا 
م��ن كوكب آخر، لكنهم من نبات هذه 
األرض التي أكلنا عشبها وشربنا ماءها 
جميعاً، وأنهم نت��اج طبيعي جلغرافيا 
قاس��ية وتاريخ مش��عوذ مازال ميارس 

خداعه الس��معي والبص��ري، وأن هذه 
البيئة الت��ي أنتجت طغاته��ا مازالت 
صاحل��ة ألن تض��خ مزيًدا م��ن الطغاة، 
وأن املتف��رج على اللعبة س��يكون هو 
الضحي��ة دائم��ا، وس��نظل ننعته في 
ش��عرنا ونثرنا ب� )اإلنس��ان(، وسيظل 
احلديث ع��ن حقوقه، حقوق اإلنس��ان، 
ترَف املنظمات التي حتولت بسرعة إلى 
االهتم��ام بحقوق اإلنس��ان لدينا بعد 
أن فرغ��ت م��ن تكريس حق��وق احليوان 
ف��ي تلك اجملتمعات التي ع��ّن لها يوماً 
أن تتحك��م في التاريخ، وأن تفكر � في 
حلظة ش��عرية متقدة � في أن املواطن 
أه��م م��ن الوط��ن، وأن احلكاي��ات عن 

اإلنسان هي التي تصنع تاريخ األمم.
فهل يغدو للش��عر مكان وس��ط هذه 
الفوه��ات املتثائب��ة قرب أَِس��رتنا؟ هل 
باإلم��كان أن اقت��رح جمل��ة ش��عرية، 
وأنا حني أدير مفتاح س��يارتي ينقبض 
جس��دي كله ف��ي انتظ��ار انفجارها؟ 
هل ثمة براح للش��عر ح��ني يختطف 
اللغ��ة  والعس��كريون  السياس��يون 
ويجعلونه��ا م��ادة ألكاذي��ب ال تنتهي 
وش��تائم ال تس��تحي؟ هل ثمة فرصة 
للقصيدة حني تسرق نش��رات األخبار 
كل صنوف االستعارة والكناية واجملاز؟ 
ه��ل ثمة ح��ظ للش��عر ح��ني تصادر 
رصاص��ة طائش��ة، أو غي��ر طائش��ة، 

اخلياَل، كل اخليال؟
ق��د يق��ول قائ��ل، وم��ا أكثر م��ا يقول 
القائل��ون، أن ه��ذه مرحلة الب��د منها، 
وأن ه��ذه طبيع��ة الث��ورات، وأن ليبيا 
ذل��ك  كل  وأن  اس��تثنائي،  وضعه��ا 
تداعي��ات طبيعية لنهاي��ة نظام غير 
طبيع��ي. حس��ناً، كل ذلك ق��د يكون 
حقيق��ة، ولكن احلزن واخليبة واإلحباط 
حقيق��ة أيض��ا. فامنحوني ح��ق أن ال 
أقرأ شعرا هذا املساء، واعذروني ، لعل 
اللغ��ة اخملتطفة س��تعود يوما لبيتها 
ف��ي القصيدة بع��د أن تدف��ع الفدية، 
ويكتب الشعراء السعداء في وطنهم 
الس��عيد عن : ربيع حقيق��ي عّبر عن 
نفس��ه بفراش��ة هبطت بأم��ان على 
كراسة تلميذ في احلصة األولى، أو عن 
غزالة ترتع العش��ب في ري��ف املدينة 
م��ن دون أن جتفلها رصاص��ة، أو عن أم 
تنتظر أبناءها على العش��اء وهي على 
يقني أنهم س��يأتون ف��ي املوعد، أو عن 
موسيقى تتهادى من بيت ريفي صغير 
حتيط��ه أش��جار الس��رو وتنم��و على 
عتبته أزهار املانديليا، أو عن امرأة ليبية 
تس��ير في الش��ارع، منتص��ف الليل، 
م��ن دون خوف، أو عن ج��ارة تطرق بيت 
جارتها بصحن حس��اء س��اخن، أو عن 
شاعر مات كما يشتهي وترك قصائده 
عن الفراش��ات واألمومة واملوس��يقى 
وحبيبته التي كانت تسير في الشارع 

إلى موعدها من دون خوف.
أت��رون؟ أن��ا م��ن جدي��د أحل��ق ف��وق 

السحاب.

علوان السلمان

)الشعر رؤية ما ال يرى...( .. رامبو
لغوي��ة  بني��ة  الش��عري  ...اخلط��اب 
ومعرفي��ة وجمالي��ة تفهم انس��اقها 
في اطار ما هو انس��اني مبعناه العام.. 
والنص الشعري القصير جًدا)الومضي( 
او قصيدة الصمت االيجابي شكل من 
اش��كال احلداث��ة التي تش��كل دفقة 
ش��عورية موج��زة العب��ارة منس��ابة 
الص��ور املكثف��ة بخي��االت متوهجة..
انه��ا نص متخض من حرك��ة التجريب 
السبعينية التي حدثت نتيجة التحول 
الفك��ري والفني الت��ي رافقت احلركة 
املعلوماتي��ة واش��كالية التلقي التي 
جنمت عن العصر الذي وسمها بالتفرد 
والتركي��ب وااليحاء مع  واخلصوصي��ة 
اقتصاد لغوي ووج��ود رمزي..فضال عن 
جتاوزه��ا القوال��ب اجلاه��زة واعتمادها 
التكثي��ف اجلملي وامتالكه��ا القدرة 
للتأم��ل  املفضي��ة  االس��تفزازية 
واستنطاق النص للكشف عما خلف 
الفاظ��ه وصوره..م��ع س��رعة ايقاعية 
وق��درة ايحائي��ة وطاقة داللي��ة وميل 
ال��ى االده��اش واملفارق��ة االس��لوبية 
املفاجئة..لتحقي��ق خط��اب اتصال��ي 
يثير االنفعاالت ويس��تفز الذاكرة عبر 
وحدة عضوية تش��كل نس��قاً جمالياً 
متداخال والفعل الشعري.. الذي يجمع 
بني الس��رد الذي يوفر الفكرة في تتابع 
جمالي باعتماد الش��خصية واحلدث.. 
ومن الشعر استلت التكثيف وااليجاز 
والرمز ليوفر احلالة الشعورية واجلملة 
املوجزة..فض��ال ع��ن االنزي��اح الذي هو 
الرفض والتمرد عل��ى املألوف واملتداول 

مضفًيا على النص بتكوينه املوضوعي 
القائم بذاته دينامية حركية..كما عند 

ادونيس..
بكت املأذنة

حني جاء الغريب...واشتراها
وبنى فوقها مدخنة..

   وباس��تدعاء اجملموعة الش��عرية)اين 
س��يهبط بن��ا ه��ذا الدخ��ان؟( الت��ي 
نس��جت عوامله��ا النصي��ة الوامضة 
ذهنية منتجها الشاعر ماجد احلسن.. 
واس��هم املرك��ز الثقاف��ي للطباع��ة 
والنشر على نشرها وانتشارها/2016.. 
كونه��ا نصوص��اً تكش��ف ع��ن ق��وة 
الرؤي��ا  وتكثي��ف  الوجدان��ي  التدف��ق 
بالف��اظ مجازي��ة محقق��ة لالنزي��اح 
وعم��ق املعنى..مع ات��كاء على حقول 
لتش��كيل  ضدي��ة  وثنائي��ات  داللي��ة 
خطاب اتصالي يثير االنفعاالت وينبش 

الذاكرة مستدعًيا اياها الستنطاقه..
عن اية غيمة تتحدثني؟
القيظ يبتلع الضفاف

انه��ار يجرها اللهب ليصع��د بها الى 
الذبول

ال أجرؤ على الهبوط بهذا املوج..
فاحلقول ال تبتكر سحنتي

وعند نهايات  احلصاد...
ال اتذكر ان السماء

كانت جتهش بالغيوم   /ص5
  فالن��ص يتدف��ق بتراكي��ب موج��زة..
الش��عري  النس��يج  مهدرج��ة ضمن 
االس��تطرادي  الوص��ف  ع��ن  البعي��د 
بالف��اظ موحي��ة تنتمي ال��ى املألوف 
اللغ��وي ضمن معمارية تتش��كل من 
مقايي��س جمالية..)خيال وصور بيانية 
ورموز ش��كلت مرتكز الن��ص بابعادها 
الداللية وما حتمله من طاقة ايحائية..( 

..مع اضف��اء دينامية حركية من خالل 
جدلية التناقضات)الصعود/الهبوط...( 
التي شكلت عنصرًا من عناصر الصورة 
الشعرية التي تس��تمد شعريتها من 
الذاكرة الذاتي��ة واملوضوعية بتوليفة 

جتمع ما بني الواقعي والتخييلي..

� حني ميوت....
عشاق البيوت املستكينة

مع من.....
تتحاور

تلك اجلدران؟   / ص33
� الزهور...

التي تهطل قبالتها
على ندى النافذة

هي رسائلي املذبوحة    
علها تنبض في عينيك   /ص35

   فالنص يتدف��ق وجدانياً..منبعثاً من 
مركز دائرة الوعي الش��عري التي تؤطر 
عوامله الصورية ودالالته املوحية تقنيات 
فنية منها االستفهام الذي يستدعي 
وتدبر  للتحلي��ل  املس��تهلك)املتلقي( 
اجل��واب بعبارات س��يميائية افتراضية 
ممكنة.. والتنقيط داللة احلذف اخلالقة 
والصمت..والت��ي  االضم��ار  لبالغ��ة 
تضفي بع��داً تش��كيلياً وتفت��ح باب 
التأوي��ل مس��تدعية متلقيه��ا لف��ك 
مغاليق الن��ص وم��لء فراغاته..فضال 
ع��ن التكرار النمط الصوت��ي والداللة 
النفس��ية الت��ي م��ن خالله��ا يعل��ن 
املنتج)الشاعر( عن مشاعره املكبوتة..
وهناك النداء)احلركة الزمنية املتراكمة 
بتأثير الصور في وجدان الشاعر تراكماً 
كثيف��اً مترابط الوح��دات وهو يعتمد 
النمو النفس��ي..اذ فيه تتوافد الصور 
وتتراك��م واملنتج ينس��جها بعقالنية 
فكري��ة مش��وبة باخليال..اضاف��ة الى 
الرمز ال��ذي ه��و)اداة فكري��ة للتعبير 
ع��ن قي��م غامض��ة لغ��رض تصعيد 
التكني��ك الش��عري..(..اذ في��ه ترتفع 
التجربة الش��عرية وتس��مو الى حالة 
من الشمول..والصورة فيه تتحول الى 
رؤيا.. م��ع اضفاء دينامي��ة حركية من 
خالل جدلية التناقضات التي شكلت 
عنص��را من عناصر الصورة الش��عرية 
التي تس��تمد ش��عريتها من الذاكرة 
الذاتي��ة واملوضوعية بتوليفة جتمع ما 

بني الواقعي والتخييلي..
يا ايها الدم....

الذي يتسلق سرير احلقول
امسح هذا االرق

فانا ادركت ان احلياة لم تكن محراثا
احلياة..

ظل اليعرف الش��راكة مع الشمس    /
ص51

فالنص يكشف عن قدرة رؤيوية للواقع 
املمزوج باخليال الشعري اخلالق لصوره 
تناغمت  بش��حنات  احلاملة..املشحونة 
مع احلس النفسي عبر دالالت الهاجس 
احلسي الفاعل بفعله واملتفاعل بذاته 
من خالل بنى اس��ترخائية ولغة طرية 
تخاطب الوجدان على وفق معيار حداثي 
ل��ه مهيمناته املوضوعي��ة  مع تركيز 
على اخلصائص احلسية البراز جماليته 
املنبثقة من استنطاق كينونة اللفظ 
الرام��ز وتفعي��ل االث��ر الذهن��ي بلغة 
تتماهى واللغة الش��عرية..مع تكثيف 
العبارات اخلالق��ة لنص يتوخى االيجاز 

وعمق املعنى وكثافة االيحاء..
الزهور.........

التي تهطل قبالتها
على ندى النافذة

هي رسائلي املذبوحة...
علها تنبض في عينيك   /ص35

   فالشاعر يترجم احاسيسه وانفعاالته 
الداخلي��ة ابداعاً رؤيويً��ا عميقاً قوامه 
اللمحة التأملي��ة املنبثقة من الصور 
التخييلية..مع اعتم��اد تقنية االنزياح 
واللفظ��ة املوحي��ة واس��تنطاق رموز 

الطبيعة وصورها...
   وبذا قدم الش��اعر نصوصاً حتمل رؤى 
الهواجس  وتس��اؤالت تعيد تش��كيل 
الوج��ود.. ازاء  واملواق��ف  واالنفع��االت 
وصياغ��ة فض��اءات ايحائية باس��لوب 

ينم عن وعي شعري...

انبطاح الشعر في أرض الرصاص

الخطاب الومضي المهدرج في )هبوط الدخان(

هل يغدو 
للشعر 
مكان 
وسط هذه 
الفوهات 
المتثائبة 
قرب َأسِرتنا؟ 
هل باإلمكان 
أن اقترح 
جملة 
شعرية، 
وأنا حين 
أدير مفتاح 
سيارتي 
ينقبض 
جسدي 
كله في 
انتظار 
انفجارها؟ 
هل ثمة 
براح للشعر 
حين يختطف 
السياسيون 
والعسكريون 
اللغة 
ويجعلونها 
مادة 
ألكاذيب 
ال تنتهي 
وشتائم ال 
تستحي؟

مع اضفاء 
دينامية 
حركية من 
خالل جدلية 
التناقضات 
)الصعود/

الهبوط...( 
التي شكلت 
عنصرًا من 
عناصر الصورة 
الشعرية 
التي تستمد 
شعريتها من 
الذاكرة الذاتية 
والموضوعية 
بتوليفة 
تجمع ما 
بين الواقعي 
والتخييلي.
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الملف 12

المقهى الثقافي في لندن واإلعالم العراقي
لندن - ابتسام يوسف الطاهر:

يعد اإلعالم الس��لطة الرابعة في 
ال��دول املتقدمة، املرئي واملقروء، بل 
أحياناً يكاد يكون الس��لطة العليا 
في البلدان التي تطبق الدميقراطية 
بصورتها احلقيقية، فنجد ان مقاال 
او برنامج��اً ينتق��د او يؤش��ر على 
موضع خلل في وزارات حكومة ما، 
س��واء في الصحافة او التلفزيون، 
ميكن ان يتس��بب في اسقاط تلك 

احلكومة او استقالة وزير ما.
لذا تعد مهنة الصحافة من أخطر 
املهن، والس��يما ف��ي املناطق التي 
تعان��ي م��ن احل��روب واالضطرابات 

السياسية.
فالضحاي��ا م��ن اإلعالمي��ن ف��ي 
املناط��ق امللتهب��ة تزداد م��ع تطور 
األحداث. اما في ظل حكم األنظمة 
الديكتاتورية والتي التعترف بالرأي 
اآلخ��ر، فمصي��ر اإلعالم��ي مرتبط 
بكلم��ة، أو أم��ر م��ن قبل وزي��ر، او 

مسؤول.
املقه��ى الثقافي العراقي في لندن 
عودنا مش��كوراً بط��رح كل ما هو 
مثي��ر للج��دل واملتعة ف��ي الوقت 
ذاته، وبالرغم من االمكانات احملدودة 
واملتوقفة على دعم جمهوره، الذي 
يعده املنبر االهم للجالية العراقية 
في لن��دن. فق��د كانت األمس��ية 
األخيرة التي أقامها من االماس��ي 
الناجحة، والت��ي متحور موضوعها 
بالس��لطة،  االع��الم  ح��ول عالقة 
الس��يما نظام البعث ف��ي العراق 
الذي رفع شعار »الغلطة بطلقة«، 
بوج��ه اإلعالمي��ن العراقي��ن من 
العاملن بالصحافة، او التلفزيون، 
والذين يعملون حتت س��طوته منذ 

تسلمه السلطة عام 1968.
 ف��إن كان قد تس��اهل ف��ي بدايته 
بسبب عدم وجود مالكات إعالمية 
تابعة ل��ه، فقد اغل��ق كل االبواب 
بعدم��ا متك��ن واس��تقوى، وصارت 
وس��ائل االع��الم اب��واق دعائية له. 
وصار الرقيب باملرصاد حتى لصحف 
االحزاب الت��ي حتالفت مع��ه، ولم 
يتوق��ف ع��ن مضايق��ة صحيفة 
الش��يوعية  الش��عب«  »طري��ق 
أحياناً  وألس��باب  واهي��ة  بحج��ج 
تك��ون مضحكة. وكذلك احلال مع 
جري��دة »التآخ��ي« التابعة للحزب 
»الدميقراطي الكردس��تاني« والذي 
لدي��ه خمس��ة وزراء ف��ي حكومة 

النظام آنذاك.

ضيفة املقهى لتلك االمسية كانت 
االعالمية الس��يدة فريال حس��ن، 
لتنق��ل جلمه��ور املقه��ى جتربتها 
العراقي  التلفزي��ون  كاعالمية في 
في والثمانينيات والتسعينيات من 

القرن املاضي.
واإلعالمي  الفن��ان  االمس��ية  قدم 
فالح هاشم، الذي نوه في مستهل 
حديثة الى اخلسارة التي منيت بها 
الثقافة العراقية، برحيل واحدة من 
رائدات الس��ينما واملسرح الفنانة 
الكبي��رة ناه��دة الرم��اح، وكذلك 

رحيل امللحن الفريد جورج. 
وفي تقدميه الضيفة السيدة فريال 
حس��ن حتدث هاش��م عن الزمالة 
املؤسس��ة  الت��ي جمعتهم��ا في 
اإلعالمي��ة نفس��ها، وكي��ف كان 
املبدع��ون يحاولون احل��ذر واحليطة 
كما لو انهم يس��يرون بن األلغام، 

خوفاً م��ن كلمة عفوي��ة قد تؤدي 
بصاحبه��ا الى الس��جن، ورمبا الى 
التعذيب حتى املوت، بس��بب خوف 
النظام من أي نأمة، او همس��ة قد 
تش��ير ولو على س��بيل املزحة الى 
صورته، وقس��وته، او الى سياسته 

الغبية التي دمرت البالد والعباد.
حتدثت الضيفة فريال حس��ن عن 
جتربته��ا كإعالمي��ة والت��ي ب��دأت 
باملصادف��ة. فلم تخط��ط للعمل 

في ذلك اجملال. 
فه��ي خريجة كلية اآلداب قس��م 
اللغ��ة اإلنكليزي��ة، وعمل��ت ف��ي 
كمترجم��ة  األطف��ال  صحاف��ة 
لقصص األطفال األجنبية، ولكنها 
ف��ي أثناء زيارته��ا لصديقتها التي 
كانت تعمل وقتها في مؤسس��ة 
العراقي��ة.  والتلفزي��ون  اإلذاع��ة 
ش��اهدها أح��د اخملرج��ن وأعجب 

بشكلها، وصوتها، وسألها إن كانت 
ترغب ف��ي العمل في املؤسس��ة. 
لكنه��ا ت��رددت وبعد إحل��اح اخملرج، 
وصديقاتها العامالت هناك، جربت 
الظهور على الشاش��ة الصغيرة، 
وبعد إجراء إختبار س��ريع حصلت 
فيه على موافقة مدير املؤسس��ة، 
والطاقم الفني الذي إس��تمع الى 
تقدميه��ا، فكان  إلقائه��ا وطريقة 
الي��وم التالي له��ذا اإلختب��ار، هو 

بداية عملها في املؤسسة.
اول جترب��ة لها ف��ي هذا اجمل��ال هو 
برنام��ج »حروفن��ا اجلميل��ة«، وقد 
حص��ل عل��ى اجلائ��زة األول��ى في 
العرب��ي في  التلفزي��ون  مهرج��ان 

القاهرة. 
لك��ن اهم جتربة له��ا كانت عندما 
كلفها الفن��ان الراحل نوري الراوي 
مبش��اركته في برنامجه الش��هير 

»آف��اق الف��ن«، ألنه��ا كان��ت م��ن 
املهتمات بالفنون والثقافة عموماً، 
فكان هذا البرنامج هو البداية التي 
أفضت الى برامج مهمة ومتميزة، 
حظيت بتقدي��ر وإعجاب املثقفن، 

والفنانن، والنقاد. 
  برنامجه��ا »لوح��ة وفن��ان« الذي 
ش��غلت حلقات��ه أكث��ر م��ن 200 
ساعة تلفزيونية، يعد من البرامج 
املمي��زة، والت��ي غط��ت مس��احة 
واس��عة م��ن تاريخ الف��ن العراقي 
والفنانن، إبتداًء م��ن الرواد، وحتى 
الفنانن الش��باب في حينها، لكن 
هذا اجلهد تبدد بعد اإلحتالل عندما 
س��طى الس��ّراق واخملرب��ن، وضمن 
برنامج مخطط لينهبوا أرش��يف 
املؤسس��ة، ومحتوياته��ا الثمينة، 

ويسرق تراث وذاكرة شعب ووطن. 
كما قدمت اإلعالمية فريال برنامج 

كان��ت  الت��ي  الثقافي��ة«  »اجملل��ة 
تستضيف فيه املثقفن، والفنانن 
العراقي��ن، م��ن ش��تى املش��ارب 

واألجناس اإلبداعية. 
لكنه��ا ل��م تن��ج م��ن املالحق��ة 
ال��ذي طال  واحملاص��رة والتضيي��ق 

املثقفن جميعا.
لقد كانت جتربة اإلعالمية السيدة 
فري��ال حس��ن جتربة غني��ة، فقد 
حاورت اهم الشخصيات الثقافية 
بطريق��ة  وقدمته��م  العراقي��ة، 
لتق��دم  جاه��دة  وس��عت  ممي��زة، 
عرضاً يتناس��ب مع ضيف احللقة، 
وكان األس��تاذ جب��را إبراهيم جبرا 
م��ن أكثر النق��اد مرافق��ة لها في 
التعريف بهذه الشخصية، او تلك. 
كما س��نحت لها الفرصة ملرافقة 
الكات��ب اإليطال��ي الكبي��ر ألبرتو 
مورافي��ا ف��ي جولت��ه ال��ى مواقع 

املع��ارك، في أثناء احل��رب العراقية 
اإليراني��ة، وم��ا حلق من خ��راب في 
وخيان��ة  حلماق��ة  نتيج��ة  بلدن��ا 
النظام. وقد خرجت السيدة فريال 
من هذه الرفقة بإهدائها القس��م 
العلوي م��ن عصى ألبيرتو مورافيا، 
والتي حتطمت خ��الل تلك اجلوالت 
بن اخلرائب، والدمار الش��امل الذي 

حلق بالعراق.
مبداخ��الت  األمس��ية  أختتم��ت 
للعديد من احلاضرين ، تطرقوا فيها 
الى جتربتهم  املؤملة مع مؤسسات 
الى  وتطرقت  اإلعالمي��ة.  النظ��ام 
املس��توى البائس الذي تعاني منه 
املؤسس��ات االعالمي��ة العراقي��ة 
التي تفتق��ر الى املهني��ة، واخلبرة، 
وبعضه��ا تفتق��د الوطني��ة وهي 
جتن��د برامجها للتناح��ر الطائفي 

والتعصب العنصري.

مروة السراي

يبق��ى الف��ن األدب��ي مح��اكاة للروح 
عندما تضيق بها السبل فينتج املبدع 
عوالم تس��مو به عن واقعه اآلس��ي، 
وه��ذه العوالم يخلقها ف��ي أجناس 
أدبية تتفرع حس��ب ذائقت��ه وميوله 
رمبا يكون شعرًا سواء أكان عمودياً أم 
تفعيلة, ورمب��ا يكون نثراً يضم الرواية 
ونتيجة  وغيرها،  واملسرحية  والقصة 
لكث��رة ما يظهر من ف��ن إبداعي أخذ 
الكت��اب يتجهون صوب كتابة الرواية 
التي جعلت من صوت اجملتمع اهتماًما 
لها عندما تكون في املسار الصحيح ، 
وقد أخذ هذا الفن يزدهر ازدهاراً كبيرًا 
كماً ونوعاً ، وأصب��ح إنتاج الروايات ال 
يتوقف على مدار السنة ، فهي اليوم 
واجهة الثقاف��ة العربية وكتابها هم 
األبرز مكاناً وحضوراً، وكان لتخصيص 
جوائ��ز للرواية العربي��ة دور في غزارة 
وانتش��ارها،  وتس��ويقها  إنتاجه��ا 
فالقارئ يجد نفس��ه أم��ام كم كبير 
جداً من هذا الفن الذي عكس معاناة 
اجملتمع بصورة أدبية مش��وقة وهادفة 
تتالءم ورغبته الفكرية فوجد نفس��ه 
أح��د أفراد هذه احلكاي��ة فالتجأ لهذا 
الف��ن الذي يتماش��ى م��ع احلياة في 
ه��ذا العصر ، وم��ا يدخل ف��ي بنيته 
من تعدد لألص��وات واالنفتاح الداللي 
واالحتكاك احلي بواقع متغير وحاضر 

مفتوح النهاية. 
فالرواية ليس��ت مجرد نق��د للحياة 
واحتج��اج عليها بل ه��ي تخلق حياة 
فنية من خيال لغوي يتصدى لتنظيم 

جتربة حية تهدف إلى تفسير الواقع ال 
إلى نقل التجرب��ة كما هي. ومن هذا 
املنطلق أخ��ذ األدباء والقراء بااللتجاء 
إلى الرواية التي صورت معاناتهم جتاه 

احلياة. 
أما الش��عر احلداثي ال��ذي أصبح فناً 
للنخبة ، فيالح��ظ أن القارئ لم يعد 
بتلك الرغب��ة التي كان عليها جتاه ما 
ينظم, فقد ش��رع هذا الفن باالرتكان 
إلى اإلفراط في الغموض، على الرغم 
من أن هذه الظاهرة بدأ التعبير عنها 
في العص��ر العباس��ي ودارت حولها 
سجاالت النقاد بن مناصر ومعارض، 
لك��ن مبعث الغم��وض في الش��عر 
احلداث��ي يتج��اوز نظيره في الش��عر 
القدمي على امت��داد تاريخه ومراحله، 
وهو جتل الختالف األساليب الشائعة 
اس��تعمال  كان  فق��د  العص��ر  ف��ي 
اجملاز من اس��تعارة وغيره��ا يؤدي إلى 
الغموض اجلزئي، الذي يدرك بعد مدة 
من التأم��ل ، لكن االجت��اه اآلن أعرض 
ع��ن ه��ذه األس��اليب وأت��ى بتراكيب 
ش��مولية ترمز إل��ى حادثة نفس��ية 
حتتمل التأويل واالختالف ش��أن الرمز 
الذاتي الذي يش��ي مبا يعتلج بالنفس 
، أو اإلش��ارة الرمزية االحتمالية ، ومن 
هن��ا يبدو أن الش��عراء وظف��وا الرمز 
للغموض, فكأن ه��ذا الرمز تطور من 
غموض جزئ��ي إلى غموض كلي, وهو 
ما يسميه البعض ب�)ما بعد النص( , 
وكثير من النصوص الشعرية ابتعدت 
عن احمل��اكاة وبذلك ألغ��ت أهم أركان 
الشعرية ، فنأت عن االنفعال واملؤثرات 
الوجداني��ة، وم��ن مظاه��ر الغموض 
واإلبه��ام أيض��اً أن بع��ض الش��عراء 

يحاول تكلفا توظيف عنصر الكتابة، 
فالترقيم وطريق��ة الكتابة املتباعدة 
واألش��كال  والفض��اءات  والفراغ��ات 
املتوازي��ة كلها له��ا دالالت في النص 
تزيد من عدم فهمه لدى القارئ، وهذا 
بطبيعة احلال هو التأثر باألدب الغربي 
الذي ابتكره��ا حلاجة اجتماعية قد ال 

تكون حاضرة في مجتمعنا. 
ومب��ا أنن��ا اآلن نعيش عصر الس��رعة 
واللمح��ة فإن الق��ارئ ال ميلك الوقت 
الكاف��ي لإلبح��ار ف��ي خباي��ا النص 
البعيد املآخذ، ألن األدب متنفس يهرع 
إلي��ه اإلنس��ان ليري��ح عقل��ه وروحه 
ليأن��س ب��ه كما ينظ��ر إل��ى احلدائق 
الغن��اء واملناظر اجلميل��ة، لذلك ال بد 
أن يلبي رغبات الش��ريحة الكبرى من 
الق��راء، ال أن ي��ؤدي غموضه إلى عزله 
ف��ي ش��ريحة صغيرة ج��داً تنفد إلى 
مس��الكه بصعوبة؛ ألن الش��عر هو 
تعبير عن حالة ال ش��عورية، متفجرة 
من األعماق، متحررة من قيود املنطق. 
لكن الش��اعر ذه��ب في نظم��ه إلى 
تقص��ي م��ا وراء الواق��ع س��اعيا إلى 
اكتش��اف اجلان��ب اآلخر م��ن العالم 
والنفاد إلى صميم األشياء وجوهرها، 
األس��اطير  عال��م  عل��ى  واالنفت��اح 
بغموض��ه وغرابت��ه، هذا م��ن جانب، 
ثم اس��تعماله لغة ش��عرية جديدة 
ل��م تتعودها ذائقة الق��ارئ من جانب 
آخ��ر, كل ه��ذا أضف��ى على الش��عر 
العرب��ي احلداثي غياباً داللياً وتش��تتاً 
في املفهوم ، جعل من النص الشعري 
لغزاً مغلقاً  يقف أمامه القارئ العادي 

ورمبا الناقد املتخصص حائرًا تائهاً.

صباح محسن كاظم

فنطازيا الواق��ع العراقي مبفارقاته 
وحروب��ه  وحتوالت��ه  وانعطافات��ه 
..انعكس��ت  تنت��ِه  ل��م  الت��ي 
باملنج��ز اإلبداعي لألدي��ب )مهدي 

نصوص��ه  ف��ي   ) ازب��ّن  عل��ي 
القصصية والش��عرية التي 
اكم املراحل و حتمل اإلدانة  حتحُ
واالحتجاج والرفض للقبح 
..ب��ن  والعن��ف  والظل��م 
3 إه��داءات )مخاتلة  يدّي 
( الصادر عام 2011 /ب93 
صفح��ة /س��اللم التيه 
صفح��ة  ب112   2013/
/2013 ق��امت  بي��اض   /
ب82صفح��ة –صدرت 
تلك املؤلفات عن  )دار 

عدنان(/ بغداد..
ونص��وص  قص��ص 
م��ن الواق��ع ال��ذي 
باألح��داث  يع��ج 
ت  ا ملتغي��ر ا و
كأن  والتقلب��ات 
مناخه ال يستقر 
على ح��ال ليوٍم 
واح��د ،كتبه��ا 
تهكمية  بروح 
،روح مشمئزة 
فض��ة  ا ر ،

لفع��ل 
االس��تبداد 
واالستئثار 
لعن��ف  ا و
م��ن  بز

الدكتاتوري��ة واحلرية .. زمن احلصار 
الفردي��ة  زم��ن  االنف��راج؛  وزم��ن 
وزم��ن التعددي��ة ؛ تتداخل األزمنة 
بتل��ك  واالبط��ال  والش��خصيات 
الس��رديات ،البناء الس��ردي اعتمد 
الومضات ،والقفشات املستلة من 
جزئيات حيواتنا املكتظة باملرارات. 
فال��راوي العليم »إزب��ن« أتقن بث 
احلكاي��ا وتوصي��ف املعان��اة 
 ، واخلس��ارات 

وإيحاءات الس��رد بالضياع وانعدام 
األم��ل زم��ن الدكتاتوري��ة وبعدها 
ووجوم م��ا نحياه وهباء الس��عادة 
الت��ي افتقدناه��ا بأزمنتن��ا الت��ي 
غادرها الفرح، نصه السردي كتبه 
بلغ��ة عالي��ة وبراق��ة  متي��ل إل��ى 
..والترمي��ز.. والتكثيف  الش��عرية 
بسياق البناء السردي الذي امتاز به 
املنجز اإلبداع��ي ملهدي علي ..وفي 
عملي��ة الك��والج اإلبداعي القص 
والترقيع والتضمن  حلكايا وأحداث 
مرت بسريالية يتساءل 
ملحُتلق��ي  ا
ئ  ر لق��ا ا و
خ��ارج  م��ن 
 .. اجلغرافي��ة 
األعباء  تلك  هل 
حق��اً  واملعان��اة 
ش��عب  حتمله��ا 
أي  !؟..  الع��راق 
؟؟  ذل��ك  صب��ر 
.بالطب��ع جنح كثير 
القصاص��ن  م��ن 
والروائي��ن العراقين 
والذي��ن كتب��ت ع��ن 
منجزهم ،وسأس��تمر 
الواقع  لتصوي��ر  بذلك 
الفنطازي برؤية جمالية 
ح��دث  مم��ا  متهكم��ة 
ويحدث ..وزبن أحد أولئك 
الذين اش��تغل مبش��غله 
وبنصوص��ه  الس��ردي 
املحُدهش��ة لرواية س��رديات 
الفواجع العراقية بالتداعي 
الوجود  ألحداث تشوه جمال 
بفق��د األحب��ة باحل��روب من 
فلذات األكب��اد كما حصل له 
،وكم��ا ت��ودع األمه��ات واآلباء 

األبن��اء يومي��اً من��ذ )5( عقود من 
املقابر الس��رية إلى املقابر العلنية 
م��ن ع��ام )63( وقرصن��ة البع��ث 
الفاشس��تي الدموي ..إل��ى يومنا 
الكئيب بلصوص السياسة ،واملال، 
والتآمر املحُريب عل��ى الوطن وأبنائه 
وتاريخه وأرض��ه ومياهه.. تقنياته 
الس��ردية اعتمدت فيها التكثيف 
للجم��ل، والترم��ي لإلحالة للواقع  
املؤلم، ولغة ش��يقة غي��ر مقعرة 
بتهومي��ات تتعال��ى بجوفية فارغة 
معلب��ات  ف��ي    . املحُتلق��ي  عل��ى 
اخل��وف في )مخاتلة( ص 9: )أس��ير 
عل��ى رصي��ف قاحل من امل��ارة في 
ي��وم الش��مس في��ه ،أس��مع وقع 
أقدام ثقيلة مندفع��ة خلفي ،وأنا 
املغلف باخلوف يستبطنني الرعب 
،تتداخل أص��وات متالحقة »توّقف 
..توّق��ف«. األصوات تش��ل حركتي 
معطلة كل خاليا احل��س ..أبطيء 
من خطوي ،داساً رأسي بن كتفي 
.ذراعاي تتوقفان عن احلركة، وأصبح 
كدجاج��ة تتموض��ع ك��ي يطأها 
الديك ...........( سايكولوجية الرحُعب 
ف��ي تل��ك النص��وص التي تس��رد 
عر، والريبة من  العنف  الهل��ع ،والذحُ
اليومي .وكما في نص) تخاطر( ص 

47 من نصوص »بياض قامت« :
تس��ّورني ذراعان غادرتهما العافية 
‘ بعظ��ام معب��أة بجل��د متغّضن 
،تتش��ابك أصابع معروقة تضّمني 
إل��ى أضالع ناف��رة تتاله��ث. باطن 
القدم��ن تتش��ّبث ببقاي��ا الكرب 
الناتئة من جذعي. يتزاحف اجلسد 
املش��رنق في دّوامة االرتعاش تاركاً 
األرض في محاولة اصطياد النجوم 
،فاللي��ل ح��ّط بع��د نه��ار متبّلد 

القسمات....(.

عزوف القارئ عن الشعر 
لصالح الرواية

سريالية واقعنا بمنجز مهدي إزبّين
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من أجواء املقهى الثقافي في لندن



رئي��س  ه��ا  أعدَّ مالحظ��ات  جمل��ة 
املس��تقلة  العلي��ا  املفوضي��ة 
مصطف��ى  سربس��ت  لالنتخاب��ات 
رشيد ، على مشروع قانون انتخابات 
العراقي، ومش��روع  الن��واب  مجلس 
التعدي��ل الثان��ي لقان��ون املفوضية 
ويومه��ا   ،2007 لس��نة   )11( رق��م 
طرحن��ا املالحظ��ات للنق��اش العام 
بطلب من الس��يد رش��يد نفس��ه، 
وقد اس��تجاب عدد من املتخصصني 
واخلبراء في الشأن االنتخابي لدعوتنا 
مشكورين. وابتداًء من يوم األحد 12 
من هذا الش��هر بدأت املدى بنشر ما 
وردها في سلس��لة مقاالت متتابعة 
تناقش قانون االنتخابات واملفوضية. 
مشروع قانون انتخاب أعضاء مجلس 
الن��واب الذي أُرس��ل ال��ى اجمللس من 

قبل رئاسة اجلمهورية القى معارضة 
شديدة من قبل ائتالف معني وكتلة 
معينة ف��ي التحال��ف الوطني عدا 
التيار الصدري وحزب الفضيلة خوفاً 
منها على تراجع نفوذها في الساحة 
السياس��ية العراقية التي ش��هدت 
واقتصادي��ة  سياس��ية  متغي��رات 
واجتماعي��ة من��ذ ع��ام 2003 وحتى 
الي��وم ال تنص��ب ف��ي صال��ح نفوذ 
احزاب االس��الم السياسي املاسكة 

بزمام االمور في البالد . 
ما أعلنته من أس��باب لرفضها هذا 
املش��روع هو أنه وضع لصالح احدى 
الكت��ل م��ن دون أن حتددها باالس��م 
وهي تقصد كما يعرف اجلميع التيار 
الصدري وهي حجة غير واردة ذلك ان 
التيار الصدري قّدم مش��روعه اخلاص 

باالنتخابات. نعم هناك نقاط معينة 
يتف��ق عليها اجلمي��ع اذا كانت تؤدي 
إلى حتقي��ق العدالة ف��ي االنتخابات 
وتؤمن رقابة محايدة ونزيهة لالشراف 

عليها.
لكن في تصورنا ان السبب احلقيقي 
السياس��ية  الق��وى  ه��ذه  لرف��ض 
ملش��روع قان��ون رئاس��ة اجلمهوري��ة 
يكم��ن ف��ي تخوفه��ا من انحس��ار 
نفوذه��ا السياس��ي وهو م��ا أفصح 
عن��ه بنح��و واض��ح وصري��ح بعض 
نواب البرمل��ان من اعضاء ائتالف دولة 
القانون اذ صرح النائب السيد عدنان 
االس��دي القي��ادي في ح��زب الدعوة 
بتاري��خ 14 آذار اجل��اري ب��أن: )قان��ون 
االنتخاب��ات يش��تت اص��وات الكتل 
الكبيرة وميثل اس��تهدافاً سياس��ياً 

النائ��ب  ام��ا  بعينه��م(  ملرش��حني 
الس��يد عباس البياتي م��ن االئتالف 
نفس��ه فقد ادلى بتصريح الى قناة 
)NRT( يتضم��ن التوج��ه نفس��ه إذ 
قال )مشروع القانون سيثير خالفات 
كبي��رة الن��ه س��يؤدي إل��ى تفتي��ت 
االح��زاب والكتل الكبي��رة بنحو غير 
منصف( وهنا رقَّ قلب السيد البياتي 
على القوى السياس��ية االخرى التي 
اعتادوا تسميتها بالكتل الصغيرة إذ 
قال )نحن نريد قانوناً يس��اعد الكتل 
الصغيرة ال ان يلح��ق الضرر بالكتل 

الكبيرة(.
ان القوى املدنية التي لم تشارك في 
امل��داوالت التي متت بش��أن مش��روع 
قانون انتخابات مجلس النواب املقدم 
من قبل رئاس��ة اجلمهورية ومشروع 

قان��ون انتخابات مجال��س احملافظات 
املق��دم من مجل��س ال��وزراء. ترى ان 
هذين املش��روعني وان كان��ا ال يلبيان 
طموحاته��ا اال انها ترى ان مش��روع 
رئاس��ة اجلمهورية ميثل خطوة اولى 
في االجتاه الصحيح نحو قانون عادل 
لالنتخابات، اذ تضم��ن توزيع املقاعد 
)احملافظة(  االنتخابي��ة  الدائ��رة  ف��ي 
على وفق األس��س التالي��ة: - )50%( 
م��ن املقاعد ف��ي الدائ��رة االنتخابية 
ت��وزع على املرش��حني الذين حصلوا 
على أعل��ى االصوات في كل القوائم 
بقائم��ة  حصره��ا  دون  املتنافس��ة 
مح��ددة وه��و م��ا تعارض��ه الكت��ل 

الرافضة للمشروع.
%50   الباقية من املقاعد يتم توزيعها 
وفق نظام )س��انت ليكو( ولكن ليس 

بصيغته األصلية وامنا بطريقة اخرى 
مشّوهة فبدالً من تقسيم مجموع 
اصوات القائمة على )1، 3، 5،7... ألخ( 
أن التعديل )املشّوه( الذي ادخل على 
نظام سانت ليكو يتعارض مع هدف 
النظ��ام املذكور وه��و حتقيق نوع من 
العدال��ة في العملي��ة االنتخابية اذ 
انه بصيغت��ه االصلية يتيح الفرصة 
لكل الكتل املشاركة في االنتخابات 
بش��تى أحجامها ف��ي احلصول على 
ع��دد من املقاع��د االنتخابية وهو ما 
حتق��ق بالفعل الول مرة في انتخابات 

مجالس احملافظات عام 2013. 
ان اإلص��رار عل��ى االبقاء عل��ى قانون 
االنتخاب��ات احلالي وع��دم تعديله او 
تشريع قانون جديد ال يحقق العدالة 
في االنتخاب��ات ويضع العقبات امام 

الق��وى املدني��ة وحتى بع��ض احزاب 
االسالم السياسي التي حصلت على 
مقاعد قليل��ة في مجل��س النواب، 
كح��زب الفضيلة، يبره��ن من جديد 
على س��لوك احزاب الس��لطة بعدم 
تخليه��ا عن احملاصصة السياس��ية 
واالس��تهانة بالرأي اآلخ��ر الذي تعبر 
واالحتجاج��ات  التظاه��رات  عن��ه 
الش��عبية املتواصل��ة ف��ي تش��ريع 
قان��ون انتخابي ع��ادل وتعديل قانون 
لالنتخاب��ات  املس��تقلة  املفوضي��ة 
مبا ي��ؤدي الى االبتع��اد عن احملاصصة 
الطائفية واآلثنية في اختيار اعضاء 
مجلس املفوضني او إناطة اإلش��راف 
عل��ى االنتخاب��ات بجه��ة قضائي��ة 

محايدة. 
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المقاالت و اآلراء التي 
تنشر تعبر عن وجهة نظر 
أصحابها وال تمثل بالضرورة 
رأي الجريدة

ّ
ّ

د.علي الرفيعي

يوشكا فيشر

رئيس التحالف 
المدني الديمقراطي

وزير الخارجية ونائب 
المستشار األلماني 

السابق

بعد عقود من انتهاء احلرب الكورية 
وتقسيم كوريا، يظل الصراع الدائر 
على ش��به اجلزيرة الكورية يش��كل 
واحدة من أخطر املشكالت وأكثرها 
اس��تعصاًء عل��ى احلل ف��ي عصرنا. 
واليوم، أصبح الصراع أش��د خطورة 
وأكثر اس��تعصاًء عل��ى احلل من أي 

وقت مضى.
الواق��ع أن نظ��ام كوريا الش��مالية 
من بقاي��ا احلرب الباردة ���� ديناصور 
س��تاليني ظل باقيا على قيد احلياة 
حتى يومنا هذا، في حني حتولت كوريا 
اجلنوبية بسرعة إلى قوة اقتصادية 
املنطقة. والحقت  وتكنولوجية في 
الصني، احلليف األكثر أهمية لكوريا 
الوحيد،  املالي  الش��مالية وداعمها 
سياس��ة حتديث ناجح��ة على نحو 

متزايد.
وق��د تركت ه��ذه التط��ورات نظام 
كوريا الش��مالية مع��زوال ومتخوفاً 
على مستقبله بنحو مبرر. ولضمان 
بقاء نظامه الدكتاتوري الوحش��ي، 
تبنى حزب العمال احلاكم في كوريا 
بقيادة عش��يرة كيم فك��رة تطوير 
املطلوبة  والنظم  النووية  األسلحة 

لتسليمها إلى أهدافها.
حتى يومنا هذا، فش��لت كل اجلهود 
والتكنولوجي��ة  الدبلوماس��ية 
املبذولة ملنع تسلح كوريا الشمالية 
نوويا. وهي مس��ألة وقت فقط قبل 
أن متتلك كوريا الش��مالية صواريخ 
وق��ادرة  نووي��ة  بقناب��ل  مس��لحة 
عل��ى الوص��ول إلى كوري��ا اجلنوبية 
واليابان، وحتى  وعاصمتها س��يول، 
املدن الكبيرة على الس��احل الغربي 

ألميركا الشمالية.
ومن جانبها، قامت الواليات املتحدة 
بإنش��اء نظ��ام دف��اع صاروخي في 
كوريا اجلنوبية. وتنظ��ر إدارة ترامب، 
مثله��ا ف��ي ذل��ك كمث��ل اإلدارات 
الت��ي س��بقتها، إلى س��عي كوريا 
الش��مالية إل��ى امت��الك صواري��خ 
عابرة للقارات وق��ادرة على الوصول 
إل��ى س��ان فرانسيس��كو أو ل��وس 
أجنلي��س بوصفه مب��ررًا للحرب. وإذا 
طبقن��ا مقياس األلوان املس��تعمل 
اليوم لتصنيف مس��تويات التهديد 
اإلرهاب��ي عل��ى األزم��ة ف��ي ش��به 
اجلزيرة الكورية، فسوف يُظِهر حتوال 
م��ن البرتقالي إلى األحمر. ومع نفاد 

وق��ت احللول الدبلوماس��ية أو حتى 
األزمة بس��رعة  احت��واء  مح��اوالت 
ش��ديدة، يقت��رب املوقف م��ن بلوغ 

أقصى درجات التوتر.
وه��ذا ألن الدرام��ا احلالي��ة تتوال��ى 
فصوله��ا في موق��ع اس��تراتيجي 
ش��ديد احلساس��ية. فقد أصبحت 
كوري��ا اجلنوبي��ة والياب��ان ���� وكل 
منهما تَُعد قوة مهمة في االقتصاد 
العامل��ي وش��ريكة وثيق��ة للواليات 
املتح��دة ���� حت��ت تهديد مباش��ر، 
في ح��ني تش��كل الصني وروس��يا، 
الشمالية  لكوريا  اجملاورتان  الدولتان 
في الشمال، قوتني نوويتني عامليتني 
لكل منهما مصالح خاصة في هذا 

النزاع.
وتنظر الصني بنحو خاص إلى شبه 
اجلزي��رة الكورية عبر عدس��ة األمن 
االستراتيجي. فلم ينس قادة الصني 
أن الياب��ان اإلمبراطوري��ة هاجم��ت 
شمال الصني )منش��وريا( من شبه 
اجلزي��رة الكورية في ثالثينيات القرن 
الق��وات  تق��دم  أن  أو  العش��رين، 
األميركي��ة باجت��اه نه��ر يال��و على 
حدود الصني هو ال��ذي دفع التدخل 

الصيني في احلرب الكورية في أوائل 
اخلمسينيات.

منذ ذلك احلني، كانت الصني ِش��به 
وتولت  الش��مالية،  لكوري��ا  حامية 
الوالي��ات املتح��دة مهم��ة حماي��ة 
كوري��ا اجلنوبية، وخاص��ة من خالل 
اإلبقاء على انتش��ار عسكري كبير 
ف��ي املنطقة حتى بعد انتهاء احلرب 
الب��اردة. وف��ي غي��اب ه��ذا الوجود 
العس��كري األميرك��ي، كانت احلرب 
لتع��ود إل��ى املنطق��ة ف��ي األرجح؛ 
أو ف��ي األقل، كانت كل م��ن اليابان 
وكوريا اجلنوبية لتسعى إلى تطوير 

قوة ردع نووية خاصة بها.
الواقع أن اندالع مواجهة عس��كرية 
على شبه اجلزيرة الكورية من شأنه 
أن يؤدي إلى سيناريو الكابوس حيث 
تُسَتخَدم األس��لحة النووية، أو رمبا 
يق��ود العال��م حت��ى إلى اش��تباك 
أكب��ر حجم��ا ب��ني الق��وى العاملية 
املسلحة نووياً. وأي سيناريو من هذا 
القبيل من ش��أنه أن يخلف عواقب 
وخيم��ة تتج��اوز اجل��وار اجلغراف��ي 
املباش��ر. ومع ذلك، فإن اندفاع كوريا 
الشمالية املتضافر لتطوير صواريخ 

باليس��يتية مس��لحة نووي��اً عابرة 
للقارات يعني أن سياس��ة االنتظار 
والترق��ب املس��تمرة لم تع��د خيارًا 

جدياً.
إذن، م��اذا قد يفعل الرئي��س دونالد 
ترمب؟ تشير سلس��لة من الزيارات 
الت��ي قام بها مس��ؤولون أميركيون 
كبار إل��ى املنطق��ة مؤخ��رًا إلى أن 
اإلدارة اجلدي��دة تتعام��ل مع املوقف 
على ش��به اجلزيرة الكورية بوصفه 
كان��ت  وعندم��ا  تهدي��ًدا خطي��رًا. 
املستشارة األملانية أجنيال ميركل في 
زيارة إلى واشنطن ملقابلة ترمب في 
وقت سابق من هذا الشهر، قام وزير 
اخلارجية األميركي ريكس تيلرسون 
بأول زيارة رس��مية إلى ش��رق آسيا، 
في أعقاب الزي��ارة التي قام بها وزير 
الدفاع جيمس ماتيس إلى املنطقة 

في فبراير/شباط.
وف��ي كوري��ا اجلنوبي��ة، ل��م يك��ن 
تيلرس��ون مطمئنا بأي ح��ال. فقد 
حتدث عن »تهديد فوري«، وأعلن نهاية 
»سياس��ة الصب��ر االس��تراتيجي« 
الت��ي انتهجه��ا الرئي��س الس��ابق 
ب��اراك أوباما، وق��ال إن »كل اخليارات 

مطروح��ة على الطاول��ة« �� مبا في 
ذلك العمل العسكري.

ورمب��ا ميك��ن تبري��ر لغ��ة تيلرس��ون 
القاس��ية إذا أدت إل��ى حل تفاوضي 
بني الواليات املتحدة والصني وكوريا 
الش��مالية. ولكن ماذا لو لم يحدث 
ذلك؟ إن اندالع حرب نووية أو تقليدية 
على ش��به اجلزي��رة الكورية ينطوي 
على مخاطر إقليمي��ة وعاملية. وإذا 
أخذن��ا هذه اخملاط��ر بع��ني االعتبار، 
فس��وف يتب��ني لن��ا أن كل اخليارات 
ليس��ت مطروح��ة عل��ى الطاولة: 
فالدبلوماسية، على الرغم من كل 
ما يحيط بها من مصاعب، هي احلل 

الوحيد.
بيد أن التوصل إلى حل دبلوماس��ي 
لن يتحق��ق إال إذا تعاون��ت الواليات 
املتحدة والصني بنحو وثيق مع جتنب 
تكرار أخط��اء املاضي. على س��بيل 
املث��ال، حُتِس��ن إدارة ترام��ب صنع��ا 
بع��دم مالحق��ة سياس��ة مفرطة 
العدواني��ة في التعام��ل مع الصني 
في بح��ر الصني اجلنوب��ي، في ضوء 
األزمة املتنامية بش��أن شبه اجلزيرة 

الكورية.

في الوقت نفس��ه، يتعني على قادة 
الص��ني أن يس��ألوا أنفس��هم إلى 
مت��ى يعتزم��ون تقدمي الدع��م غير 
املش��روط لنظام كوريا الش��مالية 
�� الت��ي تعتمد اعتم��ادا كليا على 
اإلم��دادات الصيني��ة ���� ب��دال من 
ف��رض الضغوط عليها حلملها على 
وقف استفزازاتها. ولتجنب الصراع 
العسكري، ينبغي للصني والواليات 
املتحدة أن يتفقا على نهج مشترك 
احملادث��ات  إحي��اء  نح��و  والتح��رك 

السداسية مع كوريا الشمالية.
لق��د ب��ات م��ن الواضح عل��ى نحو 
متزاي��د أن الوالي��ات املتح��دة، حتى 
في ظل رئاس��ة ترامب، ال تستطيع 
ببساطة أن تتنصل من دورها كقوة 
داعم��ة لالس��تقرار على الس��احة 
العاملي��ة. ولكي تثب��ت الصني أنها 
أيض��ا م��ن املمكن أن تعم��ل كقوة 
داعمة لالس��تقرار في القرن احلادي 
أن  عليه��ا  فيتع��ني  والعش��رين، 
تضطل��ع بدورها حلل الص��راع على 

شبه اجلزيرة الكورية.

غيوم العاصفة فوق كوريا
PROJECT
SYNDICATE

هكذا يقدم الدعم

عبدالمنعم األعسم 

جملة مفيدة

يحت��اج أي حك��م، مبا في��ه احلكم الش��مولي، ال��ى نوع من 
التعاطي البراغماتي مع احداث معقدة لكي يحقق مصالح 
ال ميكن له حتقيقها بالسياسة املبدئية، لكن االستطراد في 
الس��لوك الراغماتي يعن��ي ان يتحول احلكم ال��ى مهرج في 

سوق اخلردة.
 ال��ى ذلك ففي اكثر من تصريح وتلميح، وفي غير مرة واحدة 
من الس��طور املكتوبة، وفي عدد م��ن احملافل والندوات، يطلق 
سياس��يون ودعاة وكتبة عراقي��ون الدعوة ال��ى البراغماتية 
كمنهجية ش��رعية لعرض اخلي��ارات واالفكار والتنافس على 
املواق��ع واالمتي��ازات، والبع��ض يبش��ر بنوع »محس��ن« من 
البراغماتية على اس��اس احملاصصة و«اس��كت علّي اسكت 
عليك« مقابل َمن يش��تم البراغماتية بعد ان يضمها، جهال، 
ال��ى العومل��ة والليبرالي��ة والش��يوعية والكوس��موبوليتية 
والسادية والوجودية واالباحية، والبعض اآلخر يحيطها بريبة، 
من جن��س الريب التي حتاط بها، عادة، االصطالحات االجنبية 
الغريب��ة، فكل ما يأتي م��ن  وراء احمليط يج��ب التوجس منه 

والتحسب من قدرته على غزو العقول. 
وطبعا، ثمة من رفع شعار البراغماتية فوق جميع الشعارات 
ف��ي ظ��روف اختلطت فيه��ا الش��عارات ببرك ال��دم، وعّدها 
»املنقذ« والوصفة اجلاهزة والفلس��فة السياس��ية املطلوبة 
وخش��بة النجاة للوص��ول الى الدميقراطية املنش��ودة، واخذ 
منه��ا اجت��زاءات، فوظفها في غير موضعها، واس��تند فيها 
الى تعريفات من غير سياقها، وصعد فيها، ومنها، الى صورة 
س��اذجة تبيح الصحابه��ا »اللعب على احلب��ال« باعتبار ذلك 

جوهر البراغماتية ومعناها في التطبيق. 
وفي هذا اجلو من التضبيب واالضطراب املفاهيمي والسياسي، 
ينبغ��ي التذكير ب��ان البراغماتي��ة توصيف ابتدع��ه االمنوذج 
االميرك��ي في احلياة السياس��ية. انها الطبيع��ة االمريكية 
في التصرف واسلوب العمل، وهي –في تعريفاتها املدرسية- 
تعني الوس��يلة العملية او الذرائعية او التبريرية التي حتقق 
فائدة آنية، وال يهم ان تتم بشتى االليات غير االخالقية، لكنها 
القانوني��ة في الوقت ذاته ، ومبعنى آخر هي العمل الالاخالقي 
في اطار القوانني املرعية، ويختصر » س��اندرس بيرز« مؤسس 
املذهب البراغماتي )اواخر القرن التاسع عشر( مذهبه بالقول 
ان جدوى أي مشروع وفكرة تتحدد في نتائجها، وقد ساعدت 
هذه الفلس��فية في تفريخ مذهب »الغاية تبرر الواس��طة«. 
ولنتذكر، للفائدة، الطريق��ة الدعائية احملمومة للتنافس بني 
املرش��حني الدميقراطيني للرئاسة االميركية، هيالري كلنتون 
وباراك اوباما، إذ استعمل الطرفان كل االساليب الال اخالقية 
في التشهير ببعضهما فيما هما من حزب واحد، ثم سرعان 

ما ائتلفا بعد ان انتهت جولة التنافس على الترشيح. 
وللعل��م، ايضاً، فان الكثير من الدراس��ات واملعاهد والهيئات 
والزعامات السياسية االوروبية ترفض الفلسفة البراغماتية، 
وتعده��ا مبنزلة وصفة اميركية خاصة للتنافس في س��احة 
العمل والسياس��ة واحلياة، وتطعن ف��ي نظرية »النتائج هي 

االهم« وفي نزعة اقصاء االخالق عن السياسة. 
وإذ نقترب من الصفحة الثالثة من جتربة االنتخابات التعددية 
ف��ان البراغماتية تدق ابوابنا باس��وأ العناوين وصور التنافس، 
وس��يكون مفيدا، كلم��ا يحم��ى الوطيس، ان نؤش��ر بعض 
االالعيب واملسرحيات والصفقات التي يعلن اصحابها »املهم 
هي النتائج، وجميع االساليب مشروعة« والفارق ان اصحابنا 
ال يقبل��ون بجميع النتائج، فبعضه��ا يقتضي احلرب.. وقطع 

الرقاب.
�������������������

ادوارد ليوتن:
“ كن سيد االفكار ال عبدها “

البراغماتية
 كوصفة للحكم 



أبوج��ا – بينت��و مصطف��ى البالغة 
من العمر سنتني هي مثال للكارثة 
اإلنسانية اخلفية التي تنكشف اآلن 
في شمال ش��رق نيجيريا. جسدها 
ضعي��ف ومعدته��ا منتفخ��ة م��ن 
اجل��وع. وتتوق��ف حي��اة بينت��و على 
التنقي��ط الغذائ��ي املغ��روس ف��ي 
يده��ا. ال تس��تطيع التح��رك م��ن 
ش��دة ضعفها، فهي واحدة من 30 
طف��ا يعاجل��ون ف��ي عي��ادة خاصة 
بإنق��اذ األطفال بالتغذي��ة الطارئة 
في مايدوج��وري عاصمة والية بورنو 
- واملنطق��ة األكثر تضررا من حملة 
احلكومة النيجيرية لوضع حد لتمرد 

بوكو حرام.
وم��ع اجتم��اع ال��دول املانح��ة في 
مدينة أوس��لو في مؤمتر يهدف إلى 
حشد الدعم لشمال شرق نيجيريا، 
غي��ر  بش��كل  احلص��ص  ارتفع��ت 
كاف. بالنس��بة لعشرات اآلالف من 
األطفال مثل بينت��و، هذه - حرفيا - 
حلظة حي��اة أو موت. ميكن أن يجلب 
النجاح في أوس��لو األم��ل واحتمال 
انتعاش املايني من الناس املعرضني 
للخطر. أما الفش��ل فستنتج عنه 

خسائر في األرواح. 
وال يق��در حجم األزم��ة على صعيد 
حال��ة  اآلن.  حل��د  الدول��ي  اجملتم��ع 
الطوارئ اإلنسانية في شمال شرق 
نيجيريا ه��ي احلالة األكث��ر خطورة 
من��ذ مجاعة بيافرا ف��ي عام 1960. 

بعد سيطرة اجليش النيجيري  على 
املناطق التي كانت تس��يطر عليها 
جماع��ة بوك��و حرام، ن��زح أكثر من 
مليوني شخص. وبدأت تظهر جيوب 
كبيرة م��ن احلرمان اخملفي كاألراضي 

العسكرية املستولى عليها.
أكثر من 14 مليون شخص في حاجة 
ماسة للمس��اعدة في واليات بورنو، 
أداماوا، ويوبي وحده��ا. وبالنظر إلى 
سبل العيش املنهارة وفرار املزارعني 
من أراضيه��م وتراجع االقتصاد، فإن 
هذا العدد آخذ في االرتفاع بش��كل 
ح��اد. وأدى ارتف��اع مع��دالت الفقر 
الس��ابقة - بالفعل ما يزيد عن 50٪ 
في الش��مال الش��رقي – إل��ى زيادة 

حدة آثار النزاع والنزوح.
كالعادة، األطفال هم من يتحملون 
العبء األكبر. ويُعتبر أولئك األطفال 
مثل بينتو مصطفى من احملظوظني. 
فقد حملتها والدتها منذ أسبوعني 
إلى عيادة التغذية ف��ي مايدوجوري 
من منطقة حت��ررت مؤخرا من بوكو 

حرام.
وقد لقي آخرون كث��ر حتفهم. كما 
بس��بب  الوفي��ات  مع��دالت  ازدادت 
اجلوع، واإلس��هال، وااللتهاب الرئوي 
ارتفعا. ويواجه م��ا يقرب من نصف 
مليون طفل احتمال س��وء التغذية 
احل��اد، 300.000 منه��م ف��ي بورن��و 
وحده��ا. وبدأت تظهر أعراض اجملاعة 
في بع��ض املناطق. ف��ي حالة عدم 

وجود اس��تجابة فعالة، حوالي 200 
تلميذ، في املتوس��ط، ميكن أن ميوتوا 

كل يوم في هذا العام.
وليس��ت مؤش��رات التغذية وحدها 
الت��ي تعاني من نق��ص حاد. ويواجه 
األطف��ال الذي��ن ول��دوا في ش��مال 
شرق نيجيريا، وخاصة الفتيات، أقل 
فرص التعليم في العالم. فقط أقل 
من نصف أطفال بورنو اس��تطاعوا 
إذ  االبتدائي��ة،  للم��دارس  الوص��ول 
الريفي��ات م��ا  الفتي��ات  تس��تغرق 
يعادل أقل من س��نتني دراسيتني في 

املدرسة.
وق��د أُجب��ر نص��ف ملي��ون طال��ب 
وطالب��ة إل��ى التخلي ع��ن درامزيج 
البني��ة  وتدمي��ر  الص��راع  بس��بب 
التحتية للتعلي��م )مت تدمير حوالي 
1200 مدرس��ة(، وبس��بب هجمات 
بوكو حرام على تاميذ املدارس - أدت 
الهجمة األكثر خزي��ا إلى اختطاف  

276 فتاة من شيبوك عام 2014.
ه��ذا أمر مه��م ملس��تقبل نيجيريا، 
حي��ث يوجد عش��رة ماي��ني طفل 
خارج املدرس��ة، أكثر من أي بلد آخر 
ف��ي العال��م - ويعي��ش٪60 منهم 
في ش��مال ش��رق الباد. إن الفشل 
ف��ي تزوي��د ه��ؤالء األطف��ال بفرص 
التعلي��م س��يحصرهم ف��ي حلقة 
مفرغة من الفق��ر، وتقويض النمو، 
وضعف سبل العيش، وخلق أرضية 
خصبة للتجنيد من قبل املنظمات 

املسلحة.
ورغ��م كل ه��ذا، كانت االس��تجابة 
لألزمة في شمال شرق نيجيريا غير 
كافي��ة للغاي��ة. في الع��ام املاضي، 
فش��لت الدول املانحة ووكاالت األمم 
املتحدة بش��كل مذه��ل في العمل 
لس��د هذه احلاج��ة امللح��ة. وقد مت 
متويل أقل من نصف النداء اإلنساني 
لألمم املتح��دة. وفي الوقت نفس��ه، 
فش��لت احلكوم��ة النيجيري��ة في 
االقتصادي  لانكم��اش  مكافحتها 
وفي تعبئ��ة املوارد الكافية - وكانت 
احلكوم��ة بطيئة في طل��ب الدعم 

الدولي.
ويُعد مؤمتر أوس��لو فرصة س��انحة 
لتحقي��ق بداي��ة جديدة. وق��د برزت 

ثاث أولويات عاجلة.
أوال، عل��ى اجله��ات املمول��ة أن متنح 
نح��و  ملس��اعدة   دوالر  ملي��ار  اآلن 
سبعة مايني من احملتاجني. وتتطلب 
االستجابة اإلنسانية الفعالة متويا 
الازمة  لتعزيز االستثمارات  ضخما 
في مج��ال التغذية وس��بل العيش 
واألمن الغذائي. باعتبارها واحدة من 
الداعني للمؤمت��ر، ينبغي على أملانيا 
العمل مع اجلهات املمولة الرئيسية 
األخرى - الس��يما اململك��ة املتحدة 
والواليات املتح��دة - لتعزيز وتعميق 

الدعم اإلنساني.
ثانيا، بجب على احلكومة النيجيرية 
أن تكثف جهوده��ا. وهناك عامات 

مش��جعة. فق��د وضع��ت حكومة 
الرئيس محمدو بوهاري أحد وزرائها 
األكثر قدرة، زين��ب أحمد، على رأس 
فريق االس��تجابة اإلنس��انية. وعلى 
الرغم من الركود االقتصادي، تعهدت 
الس��لطات أيضا بتخصيص حوالي 
ملي��ار دوالر م��ن الدع��م اإلنس��اني 
للشمال. ومن األهمية أن تأخذ هذا 
االلت��زام على محمل اجل��د - وتنفذ 

البرام��ج الازمة إلنه��اء التهميش 
املستمر في املنطقة.

ثالث��ا، يج��ب وض��ع ح��د إلهم��ال 
التعليم. قام حاكم بورنو، كاش��يم 
إس��امي  عال��م  وه��و  ش��يتيما، 
واملس��تفيد الذات��ي املعل��ن من ما 
وصفه “بالتعليم الغربي”، قام بإعادة 
بناء هذا القطاع الذي يحظى بأكبر 
أولوية في ميزانية الدولة هذا العام. 
وبذل��ك، قام البنك الدولي مبنح 100 
ملي��ون دوالر لدعم انتعاش التعليم 
في شمال ش��رق نيجيريا. ومع ذلك، 
قام��ت وكاالت األمم املتحدة واجلهات 
املمولة بإقص��اء التعليم من الئحة 

املطالب اإلنسانية  .
اٍن��ه م��ن الصع��ب التفكي��ر ف��ي 
نهج  أكثر محدودي��ة. ونظرا إلى أن 
إن��كار وتدمي��ر الف��رص االقتصادية 
كان��ت في قلب التم��رد، ليس هناك 
وس��يلة أفضل لتحقيق السام من 
االستثمار في مجال التعليم. ولهذا 
طال��ب مبع��وث األمم املتحدة اخلاص 
بإنش��اء  براون،  بالتعلي��م، غ��وردون 
مرف��ق عاملي جديد لدع��م التعليم 

في البلدان املتأثرة بالنزاعات.
ضم��ان بق��اء األطف��ال مث��ل بينتو 
مصطف��ى عل��ى قي��د احلي��اة هي 
األولوي��ة األكثر إحلاح��ا. إن منحهم 
فرصة لازدهار من خال التعليم هو 
األساس الس��ليم الوحيد لتحقيق 

سام دائم.

من خال مواكبتنا للعمليات االنتخابية 
وقوانينها اخملتلفة وتعدياتها املتكررة 
بسبب عدم استقرار النظام االنتخابي 
الذي ينعكس ف��ي غالب االحيان على 
االس��تقرار السياس��ي. وبعد اطاعنا 
على مسودة مش��روع قانون انتخابات 
واملقدم��ة  األخي��رة  الن��واب  مجل��س 
م��ن رئاس��ة اجلمهورية وال��ذي اعتبره 
انا ش��خصياً ال يلبي طموح الش��ارع 
والنخب��وي  واالجتماع��ي  السياس��ي 
العراق��ي ولكنن��ي م��ع ه��ذا اعتب��ره 
خط��وة باالجتاه الصحي��ح اذا ما روعي 
األخ��ذ ببعض املاحظ��ات على بعض 
لتحقي��ق  اق��رب  ليك��ون  نصوص��ه 
العدالة واملساواة واقرب ايضاً لتحقيق 
مش��اركة سياسية أوس��ع ألكبر قدر 
ممكن من األفكار والتوجهات واملكونات 
السياسية. وندرج ادناه اهم املاحظات 
عل��ى بع��ض اهم م��واد وفق��رات هذا 
املشروع من خال ادراج النص الوارد في 
مسودة املشروع وتعليقنا أو مقترحنا 
بالتعدي��ل أو االضاف��ة أو احلذف وكما 

يأتي:

النص: املادة - 1 -
يُقصد باملصطلحات التالية، ألغراض 

هذا القانون، املعاني املبينة إزاؤها:
عاش��راً- مركز االنتخ��اب: هو املكان 
الذي تعّينه املفوضية، ضمن الدائرة 
إج��راء عملية  لغ��رض  االنتخابي��ة، 

االقتراع فيه.
* النص املقترح: عاشراً- مركز االنتخاب: 
هو املكان الذي تعّينه املفوضية، ضمن 
الدائرة االنتخابي��ة، ويحتوي على عدد 
م��ن محط��ات األقت��راع ويك��ون لكل 
محطة صن��دوق اقت��راع واحد يصوت 
في��ه عدد مح��دد من الناخب��ني تقرره 
مفوضي��ة االنتخاب��ات  لغ��رض إجراء 

عملية االقتراع فيه.
* اقت��رح اضاف��ة ن��ص: حادي عش��ر- 
احلص��ة )الكوت��ا(: ه��ي ع��دد املقاعد 
االجتماعي��ة  للمكون��ات  اخملصص��ة 
القومي��ة او الدينية األق��ل متثياً، وفي 

دوائر انتخابية يحددها هذا القانون.

النص: املادة - 6 -
أوالً- يجري االقتراع في يوم واحد، في 

عموم جمهورية العراق.
* الن��ص املقترح: املادة )6(- أوالً – يجري 
األقت��راع ف��ي ي��وم واح��د ف��ي جميع 
الت��ي  االنتخابي��ة  واحملط��ات  املراك��ز 
حتددها مفوضي��ة االنتخابات. )التبرير: 
لكي يش��مل ذالك مراكز االقتراع في 

انتخابات اخلارج في حال اجرائها(

النص: املادة - 8 -
يُشترط في املرشح لعضوية اجمللس 
أن تتواف��ر في��ه، الش��روط الواج��ب 
توافرها في الناخب املنصوص عليها 
ف��ي املادة )5( من هذا القانون، اضافة 

الى الشروط التالية:-
خامساً - ان ال يكون منتمياً إلى أفراد 
املؤسس��ات  أو  املس��لحة،  الق��وات 
األمني��ة كافة عن��د ترش��حه، ومن 
أف��راد ه��ذه  بالترش��ح م��ن  يرغ��ب 
تق��دمي  فيس��تلزم  املؤسس��ات، 
اس��تقالته قب��ل موع��د االنتخابات 
مبدة ال تقل عن ثالثة أش��هر، وال يحق 
ل��ه العودة إل��ى الوظيف��ة بعد ذلك، 

سواء فاز باالنتخابات أم لم يفز.
* النص املقترح: خامس��اً - ان ال يكون 
قاضي��اً او عض��واً ف��ي االدع��اء العام 
أومنتمياً الى أفراد القوات املسلحة، أو 
املؤسسات األمنية كافة عند ترشحه، 

وم��ن يرغب بالترش��ح من أف��راد هذه 
املؤسسات، فيستلزم تقدمي استقالته 
قب��ل موع��د االنتخاب��ات مب��دة ال تقل 
ع��ن ثاثة أش��هر، وال يحق ل��ه العودة 
إل��ى الوظيف��ة بع��د ذلك، س��واء فاز 
باالنتخابات أم لم يفز. )التبرير: الغرض 
م��ن التعدي��ل ه��و لش��مول القضاة 
واعضاء االدعاء العام، ذلك ان الدستور 
نص في املادة )98( منه على: يحظر على 
القاضي وعض��و االدعاء العام ما يأتي: 
اوالً :�  اجلم��ع بني الوظيفة القضائية، 
والتنفيذية،  التش��ريعية  والوظيفتني 
اوأي عم��ٍل آخر .ثانياً :�  االنتماء الى أي 
حزٍب او منظمٍة سياس��ية، او  العمل 

في أي نشاط سياسي(.

النص: املادة - 9 -
اس��ماء  املفوضي��ة  ترس��ل  أوالً- 
الوطني��ة  الهيئ��ة  إل��ى  املرش��حني 
للمس��اءلة والعدال��ة للب��ت فيه��ا 
خ��الل )15( خمس��ة عش��ر يوماً من 
تاريخ استالمها، وفي حالة عدم الرد، 
يُعّد املرش��ح غير مشمول بإجراءات 

املساءلة والعدالة.
* اقت��راح اضاف��ة ن��ص ليك��ون ثانياً- 
ترس��ل املفوضية اس��ماء املرش��حني 
الى اجله��ات ذات العاقة للتحقق من 
شروط الترش��يح األخرى املذكورة في 
املادة )8( من ه��ذا القانون والبت فيها 
خ��ال )15( خمس��ة عش��ر يوم��اً من 
تاريخ تس��ليمها الى تلك اجلهات، وفي 
حال��ة عدم ال��رد، تَُع��د املصادقة على 
قبول املرشح مستوفية ومعلقة على 
شرط صحة شروط الترشيح عند ورود 

اجابات اجلهات ذات العاقة.

النص: املادة -10-
االنتخابي��ة  الدوائ��ر  تُ��وزع  أوالً- 
على أس��اس دائ��رة انتخابي��ة لكل 

محافظة.
* الن��ص املقترح: امل��ادة -10 أوالً- توزع 
الدوائ��ر االنتخابية على اس��اس دائرة 
انتخابية لكل محافظة، على ان تكون 
محافظة بغداد دائرين انتخابيتني هما 
دائرة انتخابات بغداد شرق دجلة ودائرة 
انتخابات بغداد غرب دجلة. )التبرير: الن 
دائرة انتخاب��ات محافظة بغداد تعادل 
دوائر انتخابية لثاثة أو اربع محافظات 

وتثقل كاهل املرشحني فيها(
النص: ثالثاً- ُتن��ح املكونات التالية 
حصة )كوتا( تُس��تقطع من املقاعد 
اخملصصة مجتمع��ة ، على أن ال يؤثر 
االس��تقطاع على نس��بة مشاركة 

املكونات في القوائم الوطنية وكما 
يأتي:-

أ- املكون املس��يحي )6( ستة مقاعد 
توزع مبع��دل مقعد واح��د حملافظات 
نين��وى واربي��ل وده��وك وكرك��وك ، 

ومقعدين لبغداد احدهما لالرمن .
* النص املقترح: أ- املكون املسيحي )6( 
س��تة مقاعد توزع مبعدل مقعد واحد 
حملافظات نينوى واربيل ودهوك وكركوك 
، ومقعدين لبغداد احدهما لارمن في 
دائرة بغداد شرق دجلة واآلخر في دائرة 

بغداد غرب دجلة.

النص: ج- املك��ون الصابئي املندائي 
)1( مقعد واحد في محافظة بغداد.

* النص املقت��رح: ج - املكون الصابئي 
املندائي )1( مقعد واحد في محافظة 
بغ��داد غرب دجل��ة. )التبرير: ألن تواجد 
أغلب ابناء املكون الصابئي ومعبدهم 
الرئيس – املندي- يقع في اجلانب الغربي 

لنهر دجلة في محافظة بغداد(

الن��ص: ه��� - الك��ورد الفيلي��ون )1( 
مقعد واحد في محافظة بغداد.

* مع ماحظة املعاملة باملثل بالنسبة 
النتخاب��ات برمل��ان اقلي��م كردس��تان 
واعطاء مقع��د كحصة )كوتا( للعرب 

في اربيل.

النص: رابع��اً- املقاعد اخملصصة من 
وااليزيدي��ني  للمس��يحيني  الكوت��ا 
والصابئة املندائية والشبك والكورد 
الفيلي��ة تعد على أس��اس احملافظة 

دائرة انتخابية واحدة.
اقتراح الغاء الفقرة رابعاً ألنه باالساس 
متّ تعي��ني احملافظ��ة ل��كل مقع��د من 
مقاعد الكوتا، فمن الطبيعي ان تكون 
تل��ك احملافظ��ة دائرة انتخابي��ة واحدة 
للمقع��د املعن��ي طاملا ال توج��د دوائر 

اصغر من احملافظة.

النص: املادة -11-
ثاني��اً- ال يق��ل ع��دد املرش��حني في 
القائم��ة ع��ن ثالث��ة، وال يزي��د ع��ن 
للدائ��رة  اخملصص��ة  املقاع��د  ع��دد 

االنتخابية.
* الن��ص املقت��رح ثاني��اً- ال يق��ل عدد 
املرش��حني في القائمة ع��ن اربعة، وال 
يزيد عن عدد املقاعد اخملصصة للدائرة 
االنتخابي��ة. )التبري��ر: الع��دد ال يق��ل 
عن اربعة لكي تنس��جم القائمة من 
منطوق املادة )12( التالية: أوالً- ال يقل 
عدد النساء عن )%25 ( خمس وعشرين 

من املائ��ة من مجموع املرش��حني في 
القائمة، وال تقل نس��بة متثيل النساء 
في اجمللس عن )%25( خمس وعش��رين 
من املائ��ة. ثانياً - يش��ترط عند تقدمي 
القائم��ة مراع��اة تسلس��ل النس��اء 
بنسبة مرشحة واحدة، بعد كل ثاثة 

رجال في األقل.(

النص: ثالثا- يحق للناخب التصويت 
للقائمة او القائمة واحد املرش��حني 
فيه��ا، وال يج��وز التصويت ألكثر من 

مرشح في القائمة الواحدة.
* الن��ص املقترح ثالث��اُ- - على الناخب 
أُن يص��وت للقائمُة وملرش��ح واحد في 
القائم��ة مجتمعني، ومين��ع التصويت 
للقائمة أُو ملرشح واحد فقط كل على 
ح��دة، وال ينبغي التصوي��ت ألكثر من 
مرش��ح في القائمة الواحدة. )التبرير: 
لكي ال تس��تغل ورق��ة االقتراع بوضع 
اش��ارة على مرش��حني بعينهم تزويراً 

الرادة الناخب(

النص: املادة-13-
الكيان��ات  عل��ى  املقاع��د  ت��وزع 

املتنافسة على النحو االتي:-
أوالً- تُوزع نص��ف املقاعد في الدائرة 
االنتخابي��ة، وف��ق آلي��ة يُع��اد فيها 
ترتيب تسلسل املرشحني جميعهم 
ف��ي القوائ��م كلها، تأسيس��اً على 
ع��دد األص��وات التي حص��ل عليها 
كل منه��م، ويكون الفائ��ز األول َمْن 
حصل على أعلى األصوات في جميع 
القوائ��م في احملافظة ضم��ن الدائرة 
االنتخابي��ة الواح��دة بص��رف النظر 
عن القائمة، وهذا ينطبق على بقية 

املرشحني.
ثانياً- توزع نص��ف املقاعد املتبقية، 
عل��ى القوائ��م م��ن اجملم��وع الكلي 
لالص��وات التي حصل��ت عليها كل 
قائمة، في الدائرة االنتخابية الواحدة 
وفقا لنظام ) سانت ليكو املعدل 1,5 
– 3 – 5 – 7 – 9 - ال��خ(، وذل��ك باعادة 
ترتيب تسلسل مرشحيها استنادا 
على عدد االصوات التي حصل عليها 
كل منه��م، ويكون الفائ��ز االول من 
يحصل عل��ى اعلى االصوات، وهكذا 

بالنسبة لبقية املرشحني.
ثالثاً- يراع��ى في ذلك ضمان حصول 
امل��رأة عل��ى )%25( خمس وعش��رين 
من املائة في األق��ل من عدد املقاعد، 
وتوزع بحس��ب ما جاء في البند )أوالً 
وثاني��ا( من هذه امل��ادة، بحيث تكون 
الفائزة األولى من النساء َمْن حصلت 

عل��ى أعلى األصوات بني املرش��حات 
ف��ي تلك الدائ��رة االنتخابية، بصرف 
النظر عن القائمة، وهكذا بالنسبة 

لبقية املرشحات.
* النص املقترح: املادة-13- توزع املقاعد 
على الكيانات املتنافس��ة على النحو 

االتي:-
أوالً- تُ��وزع ثلث��ي املقاع��د ف��ي الدائرة 
االنتخابي��ة، وفق آلية يُعاد فيها ترتيب 
تسلس��ل املرش��حني جميعه��م في 
القوائ��م كله��ا، تأسيس��اً عل��ى عدد 
كل  عليه��ا  حص��ل  الت��ي  األص��وات 
منهم، ويكون الفائ��ز األول َمْن حصل 
على أعلى األصوات في جميع القوائم 
في احملافظة ضم��ن الدائرة االنتخابية 
الواحدة بص��رف النظر ع��ن القائمة، 

وهذا ينطبق على بقية املرشحني.
ثانياً- ي��وزع ثلث املقاع��د املتبقية مع 
افضلية باقي القس��مة ان وجد ، على 
القوائ��م من اجملموع الكل��ي لاصوات 
التي حصل��ت عليه��ا كل قائمة، في 
الدائرة االنتخابية الواحدة وفقا لنظام 
) س��انت ليكو املعدل 1,5 – 3 – 5 – 7 – 
9 - الخ(، وذلك باعادة ترتيب تسلس��ل 
مرشحيها استنادا على عدد االصوات 
التي حصل عليه��ا كل منهم، ويكون 
الفائ��ز االول م��ن يحصل عل��ى اعلى 
االص��وات، وهك��ذا بالنس��بة لبقي��ة 

املرشحني.
ثالث��اً- يراعى في ذل��ك ضمان حصول 
امل��رأة على )%25( خمس��ة وعش��رين 
م��ن املائة ف��ي األقل من ع��دد املقاعد 
اخملصص��ة للثلث��ني ف��ي الفق��رة أوالً، 
وضمان حصولهن على نفس النسبة 
عل��ى األق��ل ف��ي الثل��ث املذك��ور في 
الفقرة ثانياً. )التبرير: ان نسبة الثلثني 

احلاصل��ني  للمرش��حني  اخملصص��ة 
عل��ى أعل��ى االص��وات بغ��ض النظر 
ع��ن القائمة التي ينتم��ون اليها أكثر 
انصاف��اً م��ع تطبي��ق طريقة س��انت 
ليكو املعدلة لتوزي��ع مقاعد القوائم 
الفائزة في الثلث املتبقي من االصوات، 
)علماً ان املقص��ود باضافة عبارة “ مع 
افضلية باقي القسمة ان وجد” تعني 
ال��ذي يضاف اليه باقي القس��مة فلو 
افترضنا عدد مقاعد الدائرة 31 مقعد 
فان الثلثني ع��و 20 والثلث املتبقي هو 
10 زائدا الباقي ويصبح 11 مقعد(، ذلك 
ان معظم الفائزين في الثلثني س��وف 
يكون��وا م��ن اعضاء القوائ��م الكبيرة 
والصغيرة أما اذا جعلنا نس��بة نصف 
املقاع��د للفائ��ز األقوى بغ��ض النظر 
عن القائمة فس��وف تس��تأثر القوائم 
الكبي��رة مبعظم هذا النص��ف وايضاً 
باتباع طريقة سانت ليكو املعدلة التي 
هي اص��ا مصممة للقوائ��م الكبيرة 
فقط، لذلك فأن نس��بة الثلثني تكون 
اكث��ر انصافاً ملش��اركة اوس��ع واقرب 
للعدال��ة. وبخاف ذلك، اي اذا اعتمدت 
نسبة النصف فيتوجب عدم احتساب 
اص��وات الفائزي��ن من اصح��اب أعلى 
األصوات في القس��م الثاني من توزيع 
املقاعد اخملصصة للقوائم الفائزة وهنا 
نك��ون اقرب اكث��ر للعدالة ف��ي توزيع 

املقاعد.

النص: املادة - 14 -
إذا َش��َغر أي مقعد ف��ي اجمللس يحل 
محل��ه َمْن ح��از أعلى األص��وات في 
الدائ��رة االنتخابية نفس��ها، أما إذا 
كان املقعد الش��اغر يخ��ص قائمة، 
فيش��غله َمْن حاز أعلى األصوات في 
تلك القائمة، وفي ح��ال كان املقعد 
الش��اغر يخ��ص امرأة، فال يش��ترط 
أن حت��ل محلها ام��رأة إال إذا كان ذلك 

مؤثراً على نسبة تثيل النساء.
ر أي  النص املقترح: املادة- -14 إذا َش��غَ
مقعد في اجمللس للعضو الفائز مبقعد 
من من املقاعد املذكورة في الفقرة اوالً 
من املادة )13( الس��ابقة فيحل محله 
َمْن ح��از أعلى األص��وات بغض النظر 
عن القائمة، أما إذا كان املقعد الشاغر 
يخص قائمة، فيش��غله َمْن حاز أعلى 
األص��وات في تلك القائم��ة، وفي حال 
كان املقعد الش��اغر يخ��ص امرأة، فا 
يش��ترط أن حت��ل محلها ام��رأة إال إذا 
كان ذل��ك مؤث�راً عل�ى نس��ب�ة متثيل 

النساء.

النص: املادة-22-
أوالً- تن��اط بأمانة بغ��داد، والبلديات 
اخملتصة في احملافظات، بالتنسيق مع 
املفوضية، مهمة حتديد األماكن التي 
ُينع فيها ممارسة الدعاية االنتخابية، 
اضاف��ة ال��ى منع نش��ر اإلعالنات، أو 
البرامج، أو صور املرشحني في مراكز 

ومحطات االقتراع.
* النص املقترح: امل��ادة-22- أوالً- تناط 
بأمان��ة بغداد، والبلدي��ات اخملتصة في 
احملافظات، بالتنس��يق م��ع املفوضية، 
مهمة حتديد األماك��ن التي مُينع فيها 
ممارسة الدعاية االنتخابية، اضافة الى 
منع نشر اإلعانات، أو البرامج، أو صور 
املرشحني في مراكز ومحطات االقتراع 
أو بالق��رب منه��ا مبس��افة ال تقل عن 

500م.
ه��ذه باختصار اه��م ماحظاتنا آملني 
ان حتظى باهتمام الس��يدات والسادة 
املش��ّرعني في مجلس النواب العراقي 

احملترمني.

تعليم الناجين في نيجيريا

ثغرات في مشروع قانون انتخابات
مجلس النّواب العراقي

مدير تنفيذي سابق في 
معهد التنمية الدولية 
و مديرًا ومؤلفًا رئيسيًا 
سابق لتقرير اليونسكو 
العالمي لرصد التعليم 

للجميع

حقوقي وأول رئيس 
ألدارة االنتخابات 

العراقية المستقلة

كيفن واتكينس

عادل الالمي

كالعادة، األطفال 
هم من يتحملون 

العبء األكبر. ويعتبر 
أولئك األطفال مثل 
بينتو مصطفى من 
المحظوظين. فقد 

حملتها والدتها 
منذ أسبوعين إلى 

عيادة التغذية في 
مايدوجوري من 

منطقة تحررت مؤخرا 
من بوكو حرام

بعد اطالعنا على 
مسودة مشروع 

قانون انتخابات 
مجلس النواب 

األخيرة والمقدمة 
من رئاسة 

الجمهورية والذي 
اعتبره انا شخصيًا 

ال يلبي طموح 
الشارع السياسي 

واالجتماعي 
والنخبوي العراقي
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االميركي��ة  األفع��ال  ردود  يخم��ن  *ص��دام 
والدولية حيال غزو الكويت )7 آب]أغسطس[ 

 )1( )1990
ص��دام: لك��ن اهلل هو ال��ذي أران��ا الطريق. 
كانت عقولن��ا عدمية القيم��ة فيما يتعلق 
به��ذه املس��ألة؛ اهلل هو الذي أرش��دنا. كنا 
متجهني في ذلك االجتاه وفجأة غّير وجهتنا! 
ما كان بوس��عنا أن نبقى جائعني، اهلل أنعم 
علين��ا. كل ما كنا نري��ده كقيادة هو أن يتم 
تنفي��ذ العمليات العس��كرية وم��ن ثم أن 
نهي��ئ أنفس��نا للوض��ع الدفاع��ي في ظل 
ظروف مناس��بة. أق��ول إن توقيتنا كان أكثر 
م��ن مناس��ب. أوالً، العمليات العس��كرية 
جرْت بس��رعة بالغة. ثانياً، كانت السيطرة 
عل��ى الوض��ع ش��املة. ثالثاً، لدينا متس��ع 
م��ن الوقت لكي نس��تعد للوضع الدفاعي. 
وهك��ذا ج��رْت األمور. ماذا نبغ��ي أيضاً؟ هل 
نري��د أن نأخذ الكويت في يوم واحد، ومن ثم 

]غيرمسموعة [؟ 
ذك��ر 1: س��يكون م��ن اخمل��زي أال يش��تبكوا 

]الكويتيون[ في قتال معنا؟ 
صدام: أعني حقيقة، ]يضحك[ هل ميكنكم 
س��واء  س��يحدث  كان  م��اذا  تتص��وروا  أن 
اش��تبكوا أو لم يش��تبكوا في قتال معنا؟ 
ف��ي الواقع، ما من أحد منا يريد أن يكون في 
املوقف نفس��ه على غرار الرئيس األمريكي 
والغ��رب. حس��ناً، ما هذا؟ إن لم يش��تبكوا 
في قت��ال معنا، لن يكون هناك أحد. العالم 
كله س��ينهار! إنها خسارة، مالهم خسارة 
ووضعهم خس��ارة وحتى أنهم سيتخوفون 
من الصخ��ور التي يقعدون عليها. حس��ناً، 
ماذا بش��أن االمتياز الغرب��ي؟ ألم يهددوهم 
– إنهم ل��م يهددوهم حت��ى اآلن. )2(  إنهم 
ال يزالون يهيئ��ون جواً دولي��اً، لكن هذا اجلو 
الدول��ي – نحن ليس لدينا أعمال وحش��ية 
من ش��أنها أن تثير البش��ر مبرور الوقت. من 
الناحي��ة األخرى ومب��رور الوقت، الس��يطرة 
البش��رية تضعف فيما يتعل��ق بالعداء. لم 
يبَق ش��يء م��ن الكويت ناهيك ع��ن ذكر أن 
القتال يس��تمر لكي يجبرهم على اخملاطرة. 
كل ش��يء جرى ف��ي 24 س��اعة ونحن اآلن 
جنلس ونس��ترخي؛ كل شيء كان رائعاً وكل 
شخص نّفذ واجباته.   حسناً، ومبرور الوقت، 
كيف س��يعوضون عن هذه اخلمسة ماليني 
] برميل [ من النفط؟ كيف س��يكون التأثير 
عل��ى املس��تهلك، وعلى االقتص��اد العاملي 
بصورة عامة حني يتذبذب ] س��عر [ البرميل 
ويس��جل 50 دوالراً؟ أنا حقيق��ة ال أعرف ما 
الذي يخطط ب��وش للقيام به في ما يتعلق 

بهذا الشأن ! 
ذك��ر 1: حتى إذا اش��تبكوا في قت��ال معنا، 

وماذا يهم هذا؟ 
صدام: أعني، ماذا سيفعلون إذا ما اشتبكوا 
معنا في قتال؟ إن كل ما يقدرون على القيام 
به هو أن يحضروا طائراتهم ويبدؤون القصف 
بالقنابل: بووم، بووم، بووم، بووم. وماذا يهم؟ 
لن يحدث ش��يء، سنريهم جهنم. أعطوني 
مثالً واحداً أعادْت فيه طائرة االس��تقرار إلى 
وضع ما. نحن لسنا على غرار بنما، الشعب 
يتخ��وف م��ن الطائرات، حس��ناً، رائ��ع، ماذا 
س��يفعلون هن��ا؟  )3(  إن قصفهم س��يزيد 
ع��دد الالجئ��ني. كلم��ا ط��ال أم��د العدوان 
س��ترتفع رايات أكثر م��ن املغرب العربي إلى 
املش��رق العرب��ي. ] غي��ر مس��موعة [ بدأْت 
تش��عر بالروح العربية م��ع أنه من الصعب 
جداً أن تتقب��ل فكرة أن يختفي بلد بكامله 
ح��االً. إنني أقول هذا لكي يكون بوس��عكم 
اس��تيعاب ردود فعل الش��يخ عيسى، وهو، 

واهلل، ليس بالرجل السيئ.  )4(
ذكر 1: ال، لقد تغير املوقف العربي. 

صدام: لكن اآلخرين، أعني املوقف الشعبي 
يبقى نبيالً ويفوق التوقعات. وكلما ينقضي 
وق��ت أكث��ر – ما يح��اول املوقف الش��عبي 
القي��ام ب��ه اآلن هو أن يراقبن��ا وأن يرى ما إذا 

كنا أقوياء أم ضعفاء. 
صدام يؤي��د تفتي��ش الس��فارات األجنبية 
ويناق��ش تش��كيل حكوم��ة انتقالي��ة في 
5 – 7 آب ] أغس��طس [  الكوي��ت )تقريب��اً 

 )5( )1990
ط��ه:  )6(  س��يادة الرئي��س، في م��ا يتعلق 
وعملي��ة  األجنبي��ة  الس��فارات  بقضي��ة 
تفتيش��ها، ف��ي اعتقادي إن ه��ذه العملية 
قد تكون مؤذية لبعض الس��فارات طاملا أن 
لديها حراساً خصوصيني. إذا ما حصلْت أي 
مواجهة، حوادث قتل وما إلى ذلك، سنعطي 
لهذه البل��دان األجنبية ُع��ذراً لكي تتدخل 
أكث��ر، بخاص��ة إذا ما حتدثنا عن الس��فارات 

الكبيرة. 
ص��دام: أعني، أن هذا لي��س باألمر امللح، إمنا 
ف��ي الوقت عينه، إذا كن��ا نريد أن نتيقن من 
أن ... شخصية مهمة من مثل جابر األحمد 
الصباح، س��عد أو صالح  )7( كانوا في داخل 
إحدى الس��فارات، سوف نقتحمها، حتى إذا 
حاول��وا أن يضّيفوهم ول��ن أبالي بالعواقب. 

 )8(
طه: هن��اك وس��ائل، هناك وس��ائل لقطع 
التيار الكهربائي عنهم، وأن نفصل األسالك 
عن هواتفهم، أعني أن نرغمهم بأس��اليب 

أخرى، عدا ] توقفات قصيرة [ ألن – 
صدام: إنه اخليار األخير. 

طه: األخير، نعم. 
صدام: إمن��ا إذا كان يجب القي��ام به، عندئذ 

يجب القيام به. 
طه: حسناً .

ط��ارق: إن الش��خصية السياس��ية الت��ي 
تشرف على هيكلها – 

صدام: نعم، الش��خصية السياس��ية التي 
تش��رف عل��ى هيكله��ا. ه��ل نحت��اج إلى 

حكومة انتقالية؟ نعم، رفيق عزت؟ 
عزت: ف��ي رأيي، نح��ن حقيقة نحت��اج إلى 
حكوم��ة انتقالية ألن هن��اك اختالفاً كبيراً 
ب��ني اإلدارة املباش��رة واحلكوم��ة االنتقالية 
في املقام األول. نح��ن بحاجة إلى تأثير قوي 
نفس��ي وعمل��ي عل��ى الش��عب الكويتي 
أوالً، وبعدها على احمليط��ني العربي والدولي 
بحي��ث يكون لتصريحاتن��ا وقراراتنا املبكرة 
تأثيره��ا الت��ام، أو أن يكون هن��اك تأثير قوي 
وت��ام على هذي��ن احمليط��ني، ألنه��م طلبوا 
مس��اعدتنا ولبينا الطلب. لكن بعدها قام 
الش��عب الكويت��ي بانقالب، وهو بحس��ب 
البي��ان األول، الش��عب الكويت��ي ق��رر مبلء 
إرادته تغيير الس��لطة اخلائن��ة. يبدو لي أن 
الكويتي��ني، أعتقد أن كثيراً م��ن الكويتيني 
كان��ت تغذيهم احلكومة الكويتية، لكنهم 

ال يس��تطيعون مواجهة احلكومة الكويتية 
في بع��ض الدوائ��ر وهي دوائ��ر ضخمة إلى 

أقصى حد. 
صدام: باملناسبة، بدأ بعض املواطنني يعّبرون 
عن غبطتهم بأن تكون القوات العس��كرية 

من حولهم وما إلى ذلك. 
ذكر 1: في الكويت؟
صدام: في الكويت. 

عزت: إذاً، سيادة الرئيس ستكون هناك جرأة 
أكثر لو كانت هناك حكومة انتقالية. 

اجلدي��د  املدي��ر  قال��ه  م��ا  ه��ذا  ص��دام: 
لالستخبارات. 

ذكر 1: بأي طريقة؟
صدام: حسناً، لم أسأله بأي طريقة! 
ذكر 1: من احملتمل ] غير مسموعة [؟ 

صدام: ال ي��زال الوقت مبكراً وأنا ال أتوقع – ] 

تداخل أصوات [. 
ع��زت: ه��ذه الطريق��ة، س��يادة الرئيس، ما 
إن ي��روا اجلنود، س��يلقون عليه��م التحية، 
ميدحون عملهم، يشوهون سمعة احلكومة. 
سيادة الرئيس، احلكومة االنتقالية ستكون 
مفي��دة جداً لنا، بخاصة ف��ي األيام القليلة 
األولى، وستقّوض الكثير من النوايا الشريرة 

أو تخفف خطر األفعال الشريرة. 
ص��دام: هذا يعني أن عليكم أن تش��كلوها 
عل��ى وج��ه الس��رعة. )يقص��د احلكوم��ة  

االنتقالية – م.( 
عزت: نعم، واهلل !

ص��دام: وف��ي ه��ذه احلال��ة، علين��ا أن نأخذ 
باحلس��بان الشخصيات التي ال تكون مثيرة 
للمتاعب، أعني شخصيات ليسْت ضعيفة 
وال مثي��رة للمتاع��ب أو املش��اكل. أعني أن 
عليك��م أن تتناقش��وا م��ع الرفي��ق فيصل 
س��انح، السفير، حسني، وس��بعاوي هناك. 

 )9(
عزت: ] غير مسموعة. [ 

ص��دام: لعله��م يري��دون أن يفهموه��ا. من 
اآلن فصاع��داً عليه��م أن يضعوا في بالهم 
العالق��ة بني الكويت والع��راق ... وأن يكونوا 

مقتنعني بهذه احلقيقة. 
طارق: ] غير مسموعة. [ 

صدام: إنهم ال يس��تطيعون أن يتحملوها. 
لق��د كن��ا قادرين عل��ى حتمله��ا ألن – أنا ال 
أعن��ي بكلمة )حتملها( أننا كن��ا نريد فقط 
ثمناً لها. هذه املسألة متْت تسويتها. أقصد 
في عقل القيادة، حينما قررْت التّدخل، لقد 
ق��ررْت أن تتبنى هذه اخلطة، التي تتضمن أن 
نتصرف ملصلحة أرضها وشعبها. ينبغي أن 
تكون بهذه الطريقة وواضحة. كل َمن يريد 
أن يأخذ على عاتقه املس��ؤولية يحتاج إلى 
معرفة ذلك، وفي النهاية، يكون العراق جزءاً 

من الكويت والعكس بالعكس. 
صدام: إنني أفكر بتعيني احلدود أوالً وبعدها 
العمل على تأس��يس الوحدة. حني يذهبون 
إل��ى الكويت، ويضرب��ون )بوبي��ان( العراقية 
ويجعلون كل األراض��ي الواقعة بني العربية 
السعودية والكويت تنكمش لتغدو جزءاً من 
الع��راق، العراق القدمي – قبل إضافة الكويت 

إليه – وبعدها سينضم الكويت. )10( 
طارق: ] غير مسموعة. [ 

صدام: يجب املصادقة عليها حاالً. 
ص��دام: ما الذي اتفقنا علي��ه؟ لندع الرفيق 

فيص��ل يصبح رئيس��اً للحكوم��ة. الرفيق 
فيص��ل كبير الس��ن. إن��ه في س��ني، كما 

تعرفون. 
] كالم في اخللفية غير مسموع عن فيصل. 

 ]
صدام: دّون هذا لكي تس��تطيع أن تبّلغ أياد 
ال��دوري، لك��ي يك��ون مبس��تطاعه أن يوفر 
الوق��ت هذه الليلة إل��ى أن - أنتم الرجال  - 
تلتقوا ب��ه، صباحاً. إنكم س��تحتاجون إلى  
)الش��عيبة( )منطق��ة في جن��وب البصرة 
توجد فيها قاع��دة جوية - م.(، خط جامعة 
إنك��م  العربي��ة، وبض��ع س��اعات.  ال��دول 
س��تحتاجون في األق��ل إلى ثالث س��اعات. 
رقم ثالثة يجب أن يُبّلغ لكي ال حتدث أخطاء. 
بني هاللني، فيصل من املفترض أن يس��تعد 

لتولي مسؤولية احلكومة. حكومة ماذا؟

ذكر 1: احلكومة املؤقتة احلرة. 
صدام: احلكومة املؤقتة احلرة. 

عزت: احلكومة املؤقتة احلرة للكويت. 
صدام: س��يقوم فيص��ل باتص��االت ويهيئ 
عقله لبقية وزراء العناصر الوطنية املوحدة 
إلى أن نتش��اور معه على مستوى مختلف 
وفي ظل أحوال يومية – فقط كمرجع مبكر 
ليرش��دهم إلى أن يحني موعد وصولك. خْذ 
مجموعة من األشخاص ممن تثق بهم معك 
ألغ��راض احلماية. هك��ذا بالضب��ط. هكذا 
يج��ب أن نك��ون، ناعم��ني وأقوي��اء؛ ناعمني 
م��ع َمن يك��ون ناعماً وكل َمن ميش��ي خارج 
احل��د، مثلما كان الع��راق في بداي��ة الثورة. 
)11( س��وف نركل ونضرب ضرب��اً مبرحاً كل 
َم��ن يتجاوز احلد إلى الش��ارع وجنعله يتلقى 
ال��ركالت ط��وال س��اعتني. به��ذه الطريقة 

سيعرف كل فرد حدوده. 
*صدام يس��اند أس��اليب العصي��ان املضاد 
الوحش��ية ونهب الكويت )األسبوع الثالث 

من أيلول ] سبتمبر [ 1990( )12( 
س��بعاوي: الرفي��ق علي )عل��ى األرجح علي 
تقريب��اً،  ش��يء  كل  غط��ى   ] الكيمي��اوي 
باس��تثناء تفاصيل قليلة تتعل��ق بالناحية 
األمني��ة ... س��يدي، وصل��ُت إل��ى الكوي��ت 
في الثالث من آب)أغس��طس( وأحسس��ُت 
كما لو أن ش��خصاً ما ضربني على رأس��ي 
مبطرق��ة. كن��ُت ف��ي حي��رة وال أع��رف ماذا 
يتع��ني عل��ّي أن أفع��ل. إال إن عمل��ي ونبرة 
صوتي تغيرا في األس��بوع الثاني وكما قال 
الرفي��ق علي، حتى العراقي��ون املقيمون في 
الكوي��ت كان لديه��م رأي مختلف عن رأينا 
وبعضه��م اخت��اروا العم��ل م��ع املعارضة. 
تصاعدت حدة األش��ياء في األسبوع الثالث 
إلى أن بعث سيادتك في طلبنا في األسبوع 
الراب��ع وأعطيتن��ا توجيهات��ك بحضور عدد 
من الرفاق. إن الصالحيات التي خولتنا إياها 
كان��ت مفيدة جداً. في م��ا يتعلق بالناحية 
األمنية، وكما وصفها الرفيق علي، شبيهة 
باألس��بوعني اخلامس والس��ادس ونحن اآلن 
ف��ي األس��بوع الس��ابع – ط��وال األس��ابيع 
الثالث��ة املاضي��ة، كن��ا قد تعاملن��ا معهم 
بطريقة ال تعرف الشفقة. اآلن، هم حقيقة 
يائسني ومحبطني وبدأوا يغيرون أساليبهم 
– من ش��خص ما في الش��ارع يضرب اجلنود 
ويلوذ بالفرار، أو ش��خص ما ميسك بتالبيبه 
بينما هو يقود العجلة. اآلن شرعوا يضعون 

األلغام في الس��يارات بأس��لوب بدائي جداً 
ال يش��به ذاك األس��لوب املتبع ف��ي لبنان أو 
في فلس��طني، إلخ. هذا بحس��ب تعليمات 
بدائي��ة تلقوها ألنهم ل��م يتدربوا على هذا 

الشيء. هذه األسابيع املنصرمة – 
ص��دام: علي��ك أن تدم��ر قواعده��م قبل أن 

يتعّلموا تقنيات متقدمة. 
سبعاوي: نعم، سيدي. في األسابيع الثالثة 
املاضية، أي عيار ناري يُطلق من حي سكني، 
ذلك احلي الس��كني نفسه يتعّرض إلى أذى 
كبي��ر. إلى درجة أن اآلخرين كانوا يش��عرون 
أنه حينما يرتكب أي ش��خص أفعاالً كهذه، 
س��ُيلحق األذى بالن��اس الذي��ن ل��م يفعلوا 
ش��يئاً، الناس الذين ال ذنب لهم. كان الناس 
يأتون إلينا حقيقة ويقدمون إلينا معلومات 

ويرشدوننا، حقيقة. 

هوامش:
ص��دام   «  :*  233-SH –SHTP-A-001  )1(
ومسؤولون عراقيون يناقشون املالحظات 
بش��أن  والصيني��ة  الروس��ية،  التركي��ة، 
احتالل العراق للكويت »، 7 آب )أغسطس( 

 .1990
)2( إن هويات املوضوع والهدف املباشر في 

هذه اجلملة غير واضحة. 
 F – 3   يبدو أن هذه إش��ارة إلى استخدام (
A 117  » مقاتالت اخللس��ة » في أثناء غزو 
الواليات املتح��دة ع��ام 1989 لبنما، التي 
أس��قطْت قنبلتني كل واحدة منهما بوزن 
ألفي رطل بالق��رب من ثكنات قوة الدفاع 
البنمية ف��ي محاولة منها إلقناع القوات 

البنمية بعدم القتال. 
)4( عيس��ى بن س��لمان آل خليف��ة: أمير 

البحرين )1960 – 1999(. 
)SH –SHTP –A- 001 -234  )5: » ص��دام 
ومستش��اروه يناقش��ون األفعال اخملطط 
له��ا ف��ي الكوي��ت بع��د الغ��زو األولي »، 
االجتم��اع غي��ر م��ؤرخ )تقريب��اً 5 7- آب ] 

أغسطس [ 1990(. 
)6(  هذا الش��خص قد يك��ون طه محيي 

الدين معروف أو طه ياسني رمضان. 
)7(  » جاب��ر األحم��د »: إش��ارة إل��ى جابر 
األحم��د اجلاب��ر الصب��اح  أمي��ر الكويت. 
» س��عد » إش��ارة إلى ولي عه��د الكويت 
الشيخ سعد العبد اهلل الصباح. » صالح 
» رمب��ا يش��ير إلى ص��الح خلف )أب��و أياد(، 
وهو عضو بارز جداً ف��ي )منظمة التحرير 
PLO( ومس��ؤول )منظمة  الفلس��طينية 
فتح( ال��ذي عارض قرار ال� PLO مبس��اندة 
غزو الع��راق للكويت. أُغتيل في تونس في 
14 كانون الثاني )يناير( 1991 رمبا بس��بب 

رفضه الوقوف إلى جانب صدام. 
)8(   اس��تخفاف ص��دام بعواقب األعمال 
الوحش��ية العراقي��ة جتس��دْت أكث��ر في 
موافقت��ه ي��وم 20 أيلول )س��بتمبر( 1990 
على ضرب الدبلوماسيني ضرباً مبرحاً، أي 
الدبلوماسيني الذين تركوا سفاراتهم في 
الكويت. SH –SHTP-A-000-654: » صدام 
ومس��ؤولون عراقي��ون يناقش��ون كيفية 
التعام��ل مع الدبلوماس��يني األجانب في 
الكوي��ت واملالحظ��ات الدولي��ة املتعلقة 

بالعراق »، 20 أيلول  ] سبتمبر [ 1990. 
)9( كان فيصل س��انح قائداً حلزب البعث 
ف��ي الكويت. س��بعاوي إبراهيم احلس��ن 
التكريت��ي أخ صدام غير الش��قيق ومدير 

االستخبارات العراقية في الكويت.  
)10( بوبي��ان جزيرة غي��ر مأهولة بني إيران، 

العراق، والكويت. 
)11( إنه شيء غير واضح ما إذا كان صدام 
يش��ير إل��ى ثورة البع��ث في الع��راق )عام 
1968( أم إلى الثورة ف��ي إيران )عام 1979(. 
بع��د التغيير الذي حصل ف��ي النظامني، 
قمع البعث املنش��قني العراقيني بضراوة 

ووحشية. 
) SH-SHTP –A-001 -235*  )12: » ص��دام 
ومس��ؤولون عراقي��ون يناقش��ون اخلطط 
اخلاصة بالكويت بع��د الغزو »، االجتماع 
غير م��ؤرخ )تقريب��اً األس��بوع الثالث من 

أيلول ] سبتمبر [ 1990(. 

»          « تكشف ما لم ينشر عن مواقف صدام حسين السرية آلخر عقدين من حكمه

ه��ذا الكت��اب ترج��م وأع��دّ للنش��ر م��ن 
قب��ل »دار الجم��ل« ف��ي ألماني��ا بعن��وان 
)أشرطة تسجيل صدام.. األعمال السرية 
لنظام اس��تبدادي 1978-2001( وتنشره 
»الصب��اح الجديد« اس��تباقًا عل��ى حلقات، 
وتس��تند معلومات��ه الى آالف الس��اعات 
لالجتماع��ات،  الس��رية  التس��جيالت  م��ن 
واالتص��االت الهاتفية، والمؤتمرات التي 
عقده��ا ص��دام حس��ين ط��وال أكثر من 
عش��رين س��نة قبل س��قوط نظامه عام 
2003 إذ وقعت تس��جيالت هذه الوثائق  
بي��د ق��وّات االحت��الل وأع��دت م��ن قب��ل 
)معه��د التحلي��الت الدفاعي��ة(  لمكتب 
نائب وزير الدفاع لشؤون السياسة، وهي 

مزودة بالهوامش للتسجيالت الصوتية 
وحاش��يته،  ص��دام  بي��ن  لالجتماع��ات 
الباحثي��ن  أن  المقدم��ة  م��ن  ويفه��م 
س��يزودون  بتبص��رات مهم��ة لألعم��ال 

السرية للنظام.
وضمن��ًا س��يطرح الكت��اب سلس��لة م��ن 
األس��ئلة التأريخي��ة. كي��ف كان رد فع��ل 
صدام حيال ضغوطات حروبه؟ كيف كان 
يدير عالم��ه الميكافيلي الذي خلقه هو 
بنفس��ه؟ كيف كان رد فعله إزاء إش��ارات 
وأفع��ال المجتم��ع الدولي ف��ي القضايا 
المتعلق��ة بالح��رب والس��الم؟ ه��ل كان 
هناك اختالف بين ص��دام العلني وصدام 
بالمس��ائل  يتص��ل  م��ا  ف��ي  الش��خصي 

الحساسة بالدولة؟. 
اما مع��دّو هذه الوثيق��ة فهم، كيفن 
أم. وودز: عضو في هيئ��ة البحث التابعة 
ل� )معه��د التحليالت الدفاعية(. نُش��رتْ 
)الش��ؤون  ف��ي  الع��راق  ع��ن  دراس��اته 
األجنبية(، )مجلة الدراس��ات اإلستراتيجية 
واألمن القوم��ي( وهو ضاب��ط اميركي 
متقاع��د، وديفيد دي. بالكي: نائب مدير 
وباح��ث في المرك��ز له رس��الة دكتوراه 
في موضوعات هذه الوثيقة، ومارك إي. 
س��تاوت: محاضر في كلية كريغر لآلداب 
والعل��وم التابع��ة لجامعة جون��ز، وهوً 
م��ؤرخ ف��ي متح��ف التجس��س العالمي 

بواشنطن.

أشرطة تسجيل صدام
األعمال السرية لنظام استبدادي 1978 - 2001  »الحلقة 33« 

عزت: في رأيي، نحن 
حقيقة نحتاج إلى 

حكومة انتقالية ألن 
هناك اختالفًا كبيرًا 

بين اإلدارة المباشرة 
والحكومة االنتقالية في 
المقام األول. نحن بحاجة 

إلى تأثير قوي نفسي 
وعملي على الشعب 

الكويتي أواًل، وبعدها 
على المحيطين العربي 
والدولي بحيث يكون 
لتصريحاتنا وقراراتنا 

المبكرة تأثيرها التام

صدام: أعني، ماذا 
سيفعلون إذا ما اشتبكوا 

معنا في قتال؟ إن كل 
ما يقدرون على القيام 

به هو أن يحضروا 
طائراتهم ويبدؤون 

القصف بالقنابل: 
بووم، بووم، بووم، 

بووم. وماذا يهم؟ لن 
يحدث شيء، سنريهم 
جهنم. أعطوني مثاًل 

واحدًا أعادتْ فيه طائرة 
االستقرار إلى وضع ما

15 اخلميس 6 نيسان 2017 العدد )3667(وثائق

Thu. 6 Apr. 2017 issue )3667(

تح�ري�ر :
كيفن م. وودز
ديفيد د. باكي

مارك إي. ستوت
ت�رجم�ة :

علي عبد األمير صالح

 صدام جعل من »حماقة الكويت« بروفه لنهايته بأوامر هستيرية: 
اقتحموا السفارات األجنبية ,, اقتحموا العالم 

صدام في اثناء حترير الكويت

1



اعالن اخلميس 6 نيسان 2017 العدد )3667(

Thu 6 Apr 2017 issue )3667( 16



بغداد ـ فالح الناصر:

من��ذ نعوم��ة اظفاره��ا، تعلق��ت 
الفنانة التشكيلية منى الربيعي 
بالرسم، وتأثرت بالفنانني العراقيني 
الكب��ار وف��ي مقدمته��م أحم��د 
الس��وداني امللق��ب ب� »بيكاس��و 
الع��راق«، بدأت ترس��م لوحات في 
مرحلة الدراس��ة االبتدائية، حتى 
اكملت اجلان��ب العلمي األكادميي 
الفن��ون  كلي��ة  م��ن  وتخرج��ت 

اجلميلة.
حصيلتها نحو 30 معرضاً مشتركاً 
و10 معارض شخصية، حازت على 
العدي��د م��ن اجلوائز والش��هادات 
التقديرية في مش��اركاتها محلياً 
وخارجياً، تس��تعد لدخول معارض 
فنية جديدة بشعار تأكيد احلضور 
االبرز والفوز بثقة املتابعني والنقاد 
وايصال رس��ائل تنبض باحلياة عبر 

لوحاتها.
تقول التش��كيلية من��ى الربيعي 
في حديثها ل��� »الصباح اجلديد«: 
يوج��د  التش��كيلي  الف��ن  ف��ي 
كف��اءات رائع��ة، قدمت نفس��ها 
ف��ي ميادين ع��دة، منه��ا محلية 
وايض��اً خارجي��ة، لكن م��ا يعاني 
من��ه الفن��ان بص��ورة عام��ة هو 
التعتي��م اإلعالمي، فلم تس��لط 
االض��واء على م��ا حتمل��ه الفنون 
التش��كيلية من جمالي��ة خالبة 
ف��ي عراقنا االبي، وف��ي وقت مرت 
ببلدن��ا ظروف صعبة ج��داً، ظلت 
التي تتحقق للوس��ط  النجاحات 
الفني التشكيلي حبيسة املكان، 
اال م��ا ن��در، وهنالك أمثل��ة عدة، 

كما ان غياب التسويق أسهم في 
اندثار العديد من اللوحات ليطغي 

عليها غبار االتربة.
وتؤكد ان النجاحات التي شهدها 
الفن التش��كيلي حتتاج الى توثيق 
متواص��ل، فاإلعالم يبعث رس��ائل 
الف��ن ويوصله��ا ويؤك��د ان احلياة 

تنب��ض ف��ي الع��راق، وان هنال��ك 
مبدعني بلغوا مراتب متفوقة في 
مناس��بات خارجي��ة ع��دة، ارتقوا 
س��لم النجومي��ة ووصل��وا ال��ى 

العاملية.
أول  حديثه��ا  ف��ي  اس��تذكرت 
كان��ت ألطفال  رس��متها  لوح��ة 

يلعب��ون، فح��ازت به��ا عل��ى ثقة 
اس��رتها، لتمض��ي ف��ي مس��يرة 
الى  واللوح��ات، منوه��ة  الرس��م 
ان والده��ا، ق��ام بتعبي��د طريقها 
الفني، دعمها، وعمل على تهيئة 

متطلبات تواصلها.
تق��ول ايض��اً: الف��ن يؤك��د رق��ي 

تنه��ض  واجملتمع��ات  الش��عوب، 
بالف��ن واالهتمام ب��ه، فهو مبنزلة 
روح اجملتم��ع، الفن رس��الة فكرية 
وحضاري��ة يقدم تاريخ الش��عوب 
والب��الد عبر االزمن��ة، فهو بحاجة 
ال��ى الدع��م املتواص��ل م��ن أجل 
احلفاظ على حضوره الكبير واملؤثر 

في امللتقيات، فضال ًعلى تنشيط 
مواكب��ة  ف��ي  اإلعالم��ي  ال��دور 
املعارض وتس��ليط االضواء عليها 
وتق��دمي البرام��ج املتخصصة عن 

واقع الفن التشكيلي.
تش��ير الفنانة من��ى الربيعي، الى 
انه��ا تس��تعد للمش��اركة ف��ي 
مع��رض فني مش��ترك يق��ام في 
آيار  السويس��رية ش��هر  جني��ف 
املقبل مبشاركة نخبة من الفنانني 
العراقي��ني املغترب��ني بينهم نبيل 
حس��ني وفريد عبد اهلل، إلى جانب 
اعالن مجموعة من فناني الداخل 

املشاركة في هذا املعرض.
الربيعي، تقول انها ترس��م عندما 
تكون مع نفسها، فال وقت محدد 
إلجناز اللوحة، واالهم انها ترس��م 
ب��ال ضوض��اء او تأثي��رات، ليك��ون 
منتجه��ا مالئم��اً لصف��اء فكرها 
وايص��ال ما ترغب به عبر فرش��اة 
وال��وان تخط بهم��ا ابداعها على 
انه��ا  الرس��م، مبين��ة  مس��احة 
تعتمد املدرس��ة الواقعية، لتقدم 
افكارها في مساحة الرسم ضمن 

إطار لوحتها الفنية.
م��ن  تتحس��س  ال  انه��ا  وتؤك��د 
ذكورية اجملتمع الفني التشكيلي، 
بل تش��ير إل��ى ان تق��ارب االفكار 
وتالقح املعلومات واملنافسة يؤدي 
بالنتيج��ة النهائي��ة إل��ى نتائ��ج 
إيجابي��ة ج��داً، فالتف��وق ش��عار 
اجلمي��ع، وغياب املنافس��ة ال ميكن 
ان يرتق��ي بالفن، لذل��ك فاجملتمع 
الذك��وري يخل��ق جان��ب منافس 
لألنث��ى به��دف اثب��ات حضوره��ا 
وبروزه��ا بإمكاناته��ا ف��ي ش��تى 

اجلوانب وبينها الفن طبعاً.

حصيلتها نحو 30 معرضًا مشتركًا و10 معارض شخصية

التشكيلية منى الربيعي: نجاحات الفن
العراقي تحتاج إلى توثيق إعالمي متواصل

شريط ملون
العمل تؤوي امرأة مسنة تفترش األرض

اعلنت وزارة العمل والش��ؤون االجتماعي��ة ايواء مواطنة 
مسنة من مواليد 1955 كانت تفترش االرض قرب سيطرة 
قناة العراقية ف��ي احدى الدور االيوائي��ة التابعة حملافظة 

بغداد.
وق��ال املتح��دث باس��م وزارة العمل عمار منع��م انه بناء 
على توجيه��ات الوزير محمد ش��ياع الس��وداني مبتابعة 
حالة املس��نة )خ � ف( بعد ورود معلوم��ات عنها من قبل 
مدير عالق��ات قناة العراقية، مت ارس��ال فريق من موظفي 
شعبة حقوق االنس��ان الى س��يطرة القناة لالستفسار 
ع��ن حالتها واقناعها باإليواء في احدى دور الدولة التابعة 

للمحافظة.
واض��اف ان الدائ��رة وبالتنس��يق م��ع محافظ��ة بغ��داد 
املس��ؤولة عن الدور االيوائية قامت بإيواء املس��نة في دار 
رعاية املس��نني في الرش��اد مع تقدمي اخلدمات االساسية 
له��ا، مش��يراً ال��ى ان ال��وزارة تواص��ل رصده��ا للحاالت 
االنسانية ضمن شعورها العالي باملسؤولية جتاه شريحة 
املس��نني واليتام��ى وإيواءهم ف��ي الدور اإليوائي��ة وتوفير 
الرعاية املناس��بة لهم، على الرغ��م من ان الدور اصبحت 
ضمن مس��ؤوليات احلكومات احمللي��ة )احملافظات( بعد فك 
ارتباطه��ا بالوزارة، وان وزارة العمل والش��ؤون االجتماعية 

تتابع هذه احلاالت من جانب انساني.

بغداد إعادة احياء التراث العمراني
أقام��ت امانة بغ��داد بالتعاون مع كلية االس��راء اجلامعة 
ورش��ة عمل حتت عن��وان )اع��ادة احياء الت��راث العمراني 
وآفاق حلول مش��كالت املراكز التاريخية في مدينة بغداد( 

ملناقشة اعادة تأهيل املناطق التراثية.
وذك��رت مديرية العالق��ات واالعالم أن » دائ��رة التخطيط 
واملتابع��ة اقام��ت بالتع��اون م��ع كلية االس��راء اجلامعة 
االهلية -قس��م الهندس��ة ورش��ة عمل ملناقش��ة اعادة 
احياء املناطق التراثي��ة في العاصمة بغداد حضرها مدير 
عام دائ��رة التخطيط واملتابعة ومعاون��و املديرين العامني 
في دوائ��ر اخمللفات الصلبة والبيئ��ة والتخطيط واملتابعة 
والتصاميم ومدير قس��م الهندس��ة في كلية االس��راء 

وعدد من املهندسني املعماريني والطلبة ».
        وأضاف��ت أن » الورش��ة تضمن��ت مناقش��ة املعايير 
والرؤى اجلديدة إلعادة احياء التراث املعماري وتبادل اخلبرات 
العلمي��ة ب��ني مؤسس��ات الدول��ة واجلامع��ات العراقية 
واهمية احملافظة على التاري��خ واملدن التراثية من اجلوانب 
االقتصادي��ة واالجتماعية والسياس��ية والطابع املعماري 

واملظهر اخلارجي وتأمني التنوع في اجملتمع احلضري«.

افتتاح المعرض الفني
لقطاع الوسط األول تربية ميسان

افتت��ح مدير عام تربية ميس��ان رياض مجبل الس��اعدي 
املعرض الفني الس��نوي لقطاع الوس��ط االول مبش��اركة 
30 مدرس��ة على قاعة مدرسة االش��بال االبتدائية وقال 
الس��اعدي بتصري��ح ل� ) الصباح  اجلدي��د (  هذه املعارض 
هي نتاج��ات معلمني وتالميذ بذلوا اجلهود من اجل اخراج 
اعمال فنية تنمي ذائقة التالميذ فاملعارض التي تنظمها 
مدارس احملافظة سنوياً هي اشراقة امل يستطيع التلميذ 
من خاللها اطالق العنان ملواهبه مهما  كانت بسيطة من 
اجل صقلها بالشكل االمثل كما اشاد الساعدي باألعمال 
التطوعية التي تبنتها املدارس عبر حملة مدرستنا بيتنا 
التي اطلقها معالي وزير التربية والتي القت استحس��ان 
املدارس املس��ائية حيث تولوا على عاتقهم  ترميم وصبغ 
وبن��اء ما يلزم بناءه عل��ى نفقتهم اخلاصة من اجل اظهار 

مدارسهم بحلة ومظهر جديدين .
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بغداد ـ الصباح الجديد:
اعلن��ت امانة بغ��داد ان مهرجان 
بغ��داد التاس��ع للزهور س��يقام 
على مس��احة تزيد على )7000( 
مت��ر مرب��ع مبش��اركة عش��رات 

الشركات واملكاتب الزراعية.
وقال��ت بلدية الص��در االولى في 

بي��ان صحف��ي ان » التحضيرات 
واالس��تعدادات اخلاص��ة بإقام��ة 
مهرج��ان بغداد التاس��ع للزهور 
تس��ير بش��كل س��ريع لتهيئ��ة 
ومواق��ع  الزراعي��ة  االجنح��ة 
والدوائ��ر  واملكات��ب  الش��ركات 
البلدية واجلهات املشاركة فيه ».

واضاف��ت ان » املهرجان س��يقام 
على مس��احة تزيد على )7000( 
متراً مربعاً الى جانب مس��احات 
ومواق��ع اخ��رى إلقام��ة العروض 
الفني��ة والفلكلوري��ة والثقافية 
على هامش ه��ذه الفعالية التي 
للعام  بغداد  العاصمة  حتتضنها 

التاسع على التوالي ».
وبين��ت ان » ان دائرة بلدية الصدر 
زراعيا  اع��دت تصميم��ا  االول��ى 
مميزا ضم��ن املس��احة اخملصصة 
له��ا والبالغة )400( مت��راً مربعاً 
مس��توحى م��ن عم��ق حض��ارة 
الرافدي��ن  وادي  ب��الد  وتاري��خ 

وس��يتضمن تش��كيلة متنوعة 
من الزهور والنباتات ».

وأش��ارت إل��ى أّن »مهرج��ان هذا 
العام س��يكون متميزا من حيث 
حجم املس��احة املزروع��ة واعداد 
الزراعي��ة  واملكات��ب  الش��ركات 
املش��اركة فيه مب��ا يحقق رغبات 

األسرة البغدادية ويعزز التعريف 
بأهمية النباتات والزهور وأنواعها 
املالئمة للبيئ��ة وكيفية العناية 
وتقدمي  احلدائ��ق  به��ا وتصمي��م 
االستش��ارات العلمي��ة من قبل 
ف��ي  واملتخصص��ني  املش��اركني 

املهرجان ».

بغداد تستعد إلقامة مهرجان الزهور التاسع على مساحة 7000 مترًا مربعًا

تذك��ر كت��ب التاري��خ ان نهاي��ة املائ��ة 
الثانية للهجرة ش��هدت تطوراً واضحاً 
وملموساً في مسيرة الصيدلة اذ أصبح 
من املتعذر االعتماد على شخص واحد 
فقط بالقيام بعملية الفحص وعملية 
اعطاء الدواء أي العمل كطبيب والعمل 
كصيدل��ي مم��ا ادى ال��ى ظه��ور محال 
لتحضي��ر االدوي��ة وكانت على ش��كل 
دكاكني تخت��ص باالدوية في االس��واق 
وم��ارس العمل في ه��ذه الدكاكني ممن 

لقبوا بالصيدلي.
ويذكر لنا القسطي أحد مؤرخي بغداد 
ان اول لق��ب صيدالن��ي كان يحمله ابو 
العبادي  واس��حق  الصيدالن��ي  قري��ش 
والد املترج��م البغ��دادي املعروف حنني 
وكلم��ة صيدلي او صيدالن��ي تدل على 
احل��اذق بجم��ع االدوي��ة واختي��ار االجود 
منه��ا ومعرفة انواعها وعم��ا إذا كانت 
تستخدم منفردة او مركبة على أفضل 

التراكيب.
لكلم��ة  تعري��ب  صيدالن��ي  وكلم��ة 
جندالن��ي بقل��ب اجلي��م ص��اداً وكلمة 
جندن وجن��دل تدل على اف��واه الطيب 
وينس��بون الكلمة ايًضا ال��ى الصندل 
ذل��ك النوع م��ن النبات وه��ذا يدل على 
ان الصيدلي هو الش��خص الذي يجمع 

االعشاب النافعة للتطبب.
 ولق��د ازدهرت ه��ذه الفترة ف��ي بغداد 
بتطور عاملي الطب والصيدلة عن طريق 
تراج��م ومؤلفات اقطاب هذين العلمني 
حي��ث ترجم اهل بغ��داد تركيب االدوية 
وق��ام بذلك حبيش بن احلس��ن واالدوية 
املف��ردة وق��ام بذلك حنني بن  اس��حاق 
واالدوية والدواء لعيسى بن اسحاق وغير 
ذلك من ترجمة كتب جالينوس اخلاصة 
بالصيدلة والف ابو يوس��ف يعقوب بن 
اس��حاق بن الصباح الكندي عدة كتب 
في الصيدلة في الغذاء والدواء واالبخرة 
ف��ي اجل��و واالدوية املش��هية واس��هال 
االدوي��ة وتغيير االطعم��ة والف ابو بكر 
ال��رازي كذلك عدة كتب ف��ي الصيدلة 
حيث كانوا يس��مونه جالينوس العرب 
منه��ا كت��ب احل��اوي واالدوي��ة املوجودة 

في كل م��كان وامل��ادة الطبيعية ونادى 
مبقولت��ه الطبية املش��هورة التي يجب 
ال��ى  االدوي��ة  ص��رف  عن��د  اعتماده��ا 
املري��ض وفيها يقول )اذا قدرت ان تعالج 
باالغذية فال تعالج باالدوية واذا قدرت ان 
تعال�ج بدواء منف�رد ف�ال ت�داوي ب�دواء 

مرك�ب(.
والف ابن سينا  كتابه املشهور القانون 
ال��ذي يتعلق بالع��الج وال��دواء والطب 
القان��ون مفهومه  ولي��س  والصيدل��ة 
املع��روف وكت��ب اب��ن الزه��راوي كتاب 
التعريف ملن عجز عن التأليف وكتب ابن 
جزلة الطبيب البغ��دادي منهاج البيان 
ولوج��ود دخالء في مهنة الصيدلة فقد 
ساد في بغداد وجوب امتحان الصيادلة 
قب��ل عملهم كصيدالن��ي ويقول زكريا 
الطيفوري الطبي��ب ان اخلليفة املامون 
وبن��اء عل��ى نصيحة من االطب��اء اجرى 
اختبارًا للصيادلة ملعرفة االصيل منهم 
الكفوء على هذه املهنة والدخيل الذي ال 
يعرف احكام هذه املهنة عندما سالهم 
عن دواء كعشب وذكر اسم مدينة يكثر 
فيه��ا هذا الدواء فاج��اب البعض بعدم 
املعرف��ة بهذا ال��دواء في ه��ذه املدينة 
واج��اب آخرون مبعرف��ة هذا ال��دواء من 
هذه املدينة في ح��ني ان احلقيقة كانت 
ال يوجد مثل هذا الدواء في املدينة التي 
ذكرها اخلليفة املأم��ون لذلك متكن من 
معرفة االصيل م��ن الدخيل وتولى طرد 

الدخالء على هذه املهنة واباح دمهم .
وقد فس��دت ممارس��ة ه��ذه املهنة من 

البعض الذين يقوم��ون بغش االدوية او 
ابدال بعض االنواع الغالية الثمن بانواع 
رديئ��ة فقد ظه��رت في بغ��داد وظيفة 
احملتسب ونظام احلسبة حيث يكون امني 
الصيادلة م��ن معاوني احملتس��ب الذي 
يش��رف على تطبيق القواعد السليمة 
في ممارس��ة هذه املهنة والكش��ف عن 
الغ��ش والتزيي��ف فيها بحيث يش��رف 
عل��ى خل��ط املركب��ات الصيدالنية من 
عقاقيره��ا ويراقب مدة انته��اء فعالية 
االدوية وتذكر بعض كتب االحتساب ان 
هذا االمني ش��اهد بعضهم يصنع من 
القرع أي الشجر مربى ويبيع مرة على انه 
مربى زجنبيل وأخ��رى على انه مربى جزر 
لذلك تأكدت صالحية االمني وسلطته 
في اختبار االدوية وفحصها في رأس كل 
ش��هر وف��ي كل دكان للصيدلة بحيث 
,اذا وج��د ان بع��ض االدوي��ة ق��د نفدت 
املدة املقررة لصالحيتها فانه يعمد الى 
اتالفها وقد ذكرت كتب احلس��بة حاالت 
كثيرة يتم فيها منع صاحب الدكان من 
بيع االدوية السباب تتعلق بجودة الدواء 
وانش��ئ في بغ��داد بيت احلكم��ة الذي 
كان فيه خيرة االطباء والصيادلة وخيرة 
الكت��ب الطبي��ة والصيدالني��ة ومنها 
املستشفيات حيث كانت املستشفيات 
مبنزل��ة معاهد عملي��ة لتدريس العلوم 
الصيدالنية وتاثي��ر االدوية على املرضى 
وم��ن اش��هر املستش��فيات ف��ي تلك 
الفترة مستش��فى العضدي الذي كان 

في كرخ بغداد .

أول صيدلية في بغداد
طارق حرب
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الميزاناألسدالسرطان

القوسالعقربالعذراء
ال تفكر في أي ش��يء هذا املس��اء خاصة قبل 
اخللود إلى النوم. قد يشجعك أحد أفراد األسرة 
الي��وم على جتديد املنزل أو حت��ى على االنتقال 
إلى منزل آخر. هذه التغييرات اإليجابية ستغير 

حياتك متاما.

املشروع الذي بدأته البارحة في طريقه للنجاح 
خاصة إذا كان هذا املش��روع له صلة بالكتابة 
أو الرس��م أو أي شكل من أش��كال الفنون. ال 
تخف من الفش��ل احملتمل. قد تفكر اليوم في 

طهي طعامك املفضل بنفسك.

يعتم��د أح��د أصدقائك على مس��اعدتك في 
بعض املهام فال تخذله! أنت اآلن في وضع جيد 
يس��مح لك باكتش��اف إمكانات��ك القصوى، 
وه��ذا يعني أنك أق��وى وأكثر ثقة م��ن املعتاد. 

استخدم هذا ملصلحتك.

اكتب أفكارك أوال وخططك ثم ابدأ البحث. 
رمبا ترتب حلض��ور اجتماع ط��ارئ في العمل، 
ولك��ن انتب��ه فالوض��ع متوت��ر للغاي��ة، فال 
تنزع��ج إذا اعترض أحد الزم��الء على قراراتك 

أو وجهات نظرك.

اس��تمتع بوق��ت الي��وم وال تهت��م بتعليق��ات 
البع��ض أو بكالمه��م اجلارح. رمبا يق��رر احلبيب 
أن يصحبك إلى مكان ما أو إلى التس��جيل في 
دورة ما لتنمية مهاراتك ومواهبك، وهذه فرصة 

جيدة للتقرب منه والتعامل معه مبرونة أكثر.

قد تالحظ أن هناك توافقا بينك وبني الزمالء أو 
األصدقاء اليوم ولذلك إذا عرض عليك أحدهم 
مشاركتك في مشروع ما، يجب أن توافق على 
الفور. اهتم بصحتك خالل هذه الفترة وتناول 

السوائل وابتعد عن املنبهات بقدر اإلمكان.

ق��د تس��تفيد اليوم م��ن األش��خاص الذين 
تلتق��ي بهم وق��د ميدون��ك بق��در كبير من 
املعلوم��ات املهم��ة. س��تظل تتح��دث مع 
أصدقائ��ك الي��وم ح��ول موضوع م��ا يتعلق 

بالدراسة أو بالعمل.

س��تصبح اليوم أق��رب للحبي��ب وعالقتك به 
س��تكون أقوى مما كانت علي��ه الفترة املاضية. 
م��ن املتوقع أن تش��عر بتوتر في بع��ض األمور 
ولكن بش��كل عام تبدو إيجابي��ا وتتعامل مع 

من حولك بحرص شديد.

حت��اول أن تق��وي روابط��ك وعالقات��ك باآلخرين 
وخاص��ة أس��رتك. رمب��ا يكون أحد األش��خاص 
الذي��ن تلتق��ي بهم الي��وم في منزل��ك أو في 
العمل هو الش��ريك احملتمل وس��يعبر لك عن 

إعجابه بك وبشخصيتك.

الحوتالدلوالجدي
حاول أن تنجز كل مهامك اليوم في وقت مبكر 
واس��تغل الوقت املتبقي في مقابلة األصدقاء 
أو احلبي��ب. رمبا حتض��ر احتفاال في املس��اء في 
منزل أحد األش��خاص. قد تشارك أحد زمالئك 

في العمل في مشروع ما. 

من احملتم��ل أن تلتقي بش��ريك حيات��ك اليوم 
وتتحدث معه لس��اعات طويل��ة. قد تواجهك 
بع��ض املش��اكل خاصة في الفترة املس��ائية، 
ولك��ن نحذرك من التش��اؤم أو احلزن، عليك أن 

تواجهها بكل قوة وحزم.

ترك��ز هذه الفترة على حتقي��ق بعض األهداف 
الت��ي تتعل��ق بحيات��ك العاطفي��ة واملهنية. 
أحالم��ك التي تراها خالل ه��ذه األيام تطلعك 
على بعض األش��ياء التي لم تكن تعرفها عن 

نفسك.
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بغداد ـ الصباح الجديد:
والرياض��ة  الش��باب  وزي��ر  أوع��ز 
عبداحلسني عبطان، بدعم وتأهيل 
االندي��ة واملنش��آت الرياضي��ة في 
ف��ي محافظة  الفلوج��ة  قض��اء 
االنبار.  وقال الوزير خالل استقباله 
وف��دا م��ن رياضيي ورؤس��اء أندية 
قضاء الفلوجة: ان وزارة الش��باب 
عل��ى  وبق��وة  عازم��ة  والرياض��ة 
دع��م الرياضيني وتأهيل املنش��آت 
الرياضية في جميع املناطق احملررة 
في الع��راق، لكنها في الوقت ذاته 
ال متلك االموال الكافية ، الن الوزارة 
ل��م تخصص له��ا موازن��ة خالل 
العام��ني املاضي��ني، وق��د اتخذت 
الوزارة عددا م��ن اخلطوات الهامة 
إلعادة أعم��ار املنش��آت الرياضية 
حي��ث س��يتم تخصي��ص ج��زءا 
م��ن اموال صن��دوق املناطق احملررة 
إضاف��ة ال��ى املنح الت��ي تقدمها 
املنظمات الدولية لقطاع الرياضة 

والشباب.

 وق��دم الوزير منح��ة مالية الندية 
الفلوجة الس��تمرار عمل األندية، 
فض��ال عل��ى االيع��از بتأهيل عدد 
من مالعب اخلماس��ي في القضاء 
لتك��ون متاحة امام الرياضيني في 
القض��اء، كما ق��دم الوزير منحة 
مالية لدعم الفرق الش��عبية في 

احملافظة ورعايتها بأعتبارها الرافد 
االول لالندية واملنتخبات الوطنية، 
مضيف��ا ان الوزارة ل��ن تقصر باي 
ش��ي جتاه الش��باب ف��ي املناطق 
الت��ي مت حتريره��ا باعتبارها الراعي 
احلكوم��ي االول لقطاعي الرياضة 

والشباب في العراق.

بغداد ـ الصباح الجديد:
تربي��ة  منتخ��ب  فري��ق  يواص��ل 
الرصاف��ة االول��ى للبن��ات بك��رة 
الس��لة تدريباته للمش��اركة في 
بطولة مديري��ات التربيات، اعلنت 
ذلك مدرب��ة الفريق هن��د عصام، 
واش��ارت ال��ى ان نح��و 25 العب��ة 
لفئة املتوس��طة و18 العبة لفئة 
تدريباته��ن  يواصل��ن  االبتدائ��ي، 
ف��ي س��احات مكش��وفة مبدارس 
في منطق��ة الصلي��خ، مبينة ان 
تدريب��ات املنتخ��ب تق��ام بحضور 
املش��رفة هالة الشمري، ومتابعة 
ميدانية للجنة االشراف في تربية 
الرصافة االولى بحسب توجيهات 
مديرها عبد الهادي إسماعيل الذي 

يحرص على املتابعة املستمرة.
وقال��ت انه��ا تس��تعني بخدمات 
املش��رف االختصاص بكرة السلة 
خبرات��ه  لتق��دمي  حل��وم  أحم��د 
لالعبات ف��ي العديد من الوحدات 
التدريبي��ة، مبينة ان حلوم وزميله 

مسعود س��لمان يتابعان تدريبات 
وحتضيرات املنتخب لالستحقاقات 
املقبل��ة، وه��ذا يصب ف��ي صالح 
تطوير املستويات الفنية لالعبات.

وذك��ر ان الالعبات بام��س احلاجة 
الى وجود قاع��ات مغلقة حتتضن 
التدريب��ات من أجل تعزيز معدالت 

الالعبات  ونيل  التدريبية  الوحدات 
حري��ة ف��ي التدريب��ات املكثف��ة، 
منوهة الى ان تدريبات البنات توجد 
فيه صعوب��ة، لكنها نالت اخلبرات 
للفرق  وقيادتها  اش��رافها  بفضل 
الس��لوية وااللع��اب االخ��رى ف��ي 

العديد من البطوالت السابقة.
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»مواهب ديالى« 
يشارك في مهرجان 

الفئات العمرية

»رياضة الصدر« 
تقيم مهرجان فتاة 
المدينة المبدعة

بغداد ـ الصباح الجديد:
حث مدير قس��م املركز الوطني لرعاية املوهبة 
الرياضية في ديالى حس��ني املعم��وري املالكات 
الفنية واالدارية ملركز ك��رة القدم.على تكثيف 
استعدادها للمشاركة مبهرجان الفئات العمرية 
باللعبة والتي س��تقام في املركز الوطني لكرة 
القدم ببغ��داد  املقرر ابتداء م��ن اليوم اخلميس 
وغ��داً اجلمع��ة، وتضي��ف الفرق املش��اركة في 
فندق بيت الرياضة باملدينة الشبابية ، املعموري 
اكد عل��ى التزام الفريق املش��ارك في البطولة 
بالضواب��ط والتعليم��ات وان يس��عى بكل قوة 
نح��و حتقي��ق الفوز كون��ه ميث��ل احملافظة بكل 
مكوناتها، مشيراً الى وجود مواهب واعدة قادرة 
على حتقيق االجناز بجهود القائمني على املدرسة 

التخصصية لكرة القدم في ديالى .
وفي ش��اءن مس��تقل بحث املعموري  مع مدير 
البيت الثقاف��ي في احملافظة امنار عبد الس��تار 
والوف��د املرافق ل��ه الي��ة التعاون ب��ني اجلانبني 
اللذي��ن ميث��الن الرياض��ة والثقاف��ة ف��ي ديالى 
انطالق��اً من مبدأ التع��اون و الفائ��دة املتبادلة 
خدمة لش��باب احملافظة ومواهبه��ا الرياضية ، 
وم��ن جانبه احد عل الس��تار على دعم املواهب 
الثقافي��ة والرياضي��ة ب��كل الس��بل املمكنة، 
، معتب��راً مب��ادرة التعاون املش��ترك م��ع املركز 
الوطني للموهبة الرياضية خطوة مباركة على 
طريق دعم شريحة الشباب في ديالى من خالل 

الثقافة والرياضة .

بغداد ـ الصباح الجديد:
 أقامت مديرية ش��باب ورياض��ة مدينة الصدر، 
مهرجان فتاة املدينة املبدعة االول حتت ش��عار 
)االب��داع .. امل احلياة( في قاعة منتدى ش��باب 
الق��دس وبحض��ور اعضاء مجل��س محافظة 
بغداد ومدير قس��م االعالم واالتصال احلكومي 
ف��ي وزارة الش��باب والرياضة عل��ي العطواني 

وجمع غفير من طالبات املدارس واملعاهد.
 وتخل��ل املهرج��ان كلم��ات وقصائد للش��عر 
الش��عبي تغنت بالتضحي��ات العظيمة التي 
تقدمها قواتنا األمنية واحلشد الشعبي دفاعا 
عن العراق ضد تنظيمات داعش اإلرهابية، فضال 
عن اقامة اوبريت عكس حالة الوئام واحلب التي 

تربط احملافظات العراقية.
 وأكد مدير مديرية شباب ورياضة مدينة الصدر 
حس��ام اجلزائري ان اقامة مهرجان املرأة املبدعة 
ف��ي املدين��ة يع��د االول م��ن نوعه ف��ي العراق 
الختي��ار احد الفتي��ات املبدعات م��ن صاحبات 
املواهب املتعددة ملنحه��ا قالدة االبداع لتصبح 
رم��زا للفتي��ات ف��ي مدين��ة الص��در، ومنحها 
فرصة متثيل فتيات املدين��ة في احملافل العربية 
الدولي��ة..  واضاف اجلزائ��ري ان املديرية لن تقف 
عند هذا احلد بل ستسعى الى اقامة املهرجان 
بنحو س��نوي فضال عن اقامة مهرجانات اخرى 
مماثل��ة، الهدف منه��ا تطوير ق��درات وقابليات 
ش��باب مدين��ة الص��در من كال اجلنس��ني وهو 
ما س��ينعكس عل��ى الواقع احليات��ي والعلمي 

للمشاركني في هذه املهرجانات.

بغداد ـ الصباح الجديد:

حق��ق فريق الزوراء ف��وزاً مهماً على 
بثالثي��ة  الس��وري  اجلي��ش  نظي��ره 
نظيف��ة منحت��ه ص��دارة اجملموعة 
في املب��اراة التي أقيمت مس��اء أول 
أمس عل��ى ملع��ب اخل��ور القطري 
م��ن  الرابع��ة  اجلول��ة  إط��ار  ف��ي 
منافس��ات اجملموعة األول��ى بكأس 
االحتاد اآلس��يوي. وجاء الشوط األول 
متوس��ط املس��توى م��ن الفريقني 
وانته��ى بنتيجة التعادل الس��لبي، 
لك��ن م��درب ال��زوراء عص��ام حمد 
استطاع إحداث نقلة نوعية في أداء 
الفريق بالشوط الثاني ليفوز بثالثية 
كاملة كانت قابلة للزيادة لوال إهدار 
فرص باجلمل��ة على مرم��ى الفريق 
الدولي  السوري.. وافتتح التسجيل 
مهند عب��د الرحيم في الدقيقة 48 
من رأس��ية اس��تقرت في الش��باك 
السورية، وعزز النتيجة عالء مهاوي 
من تس��ديدة قوية في الدقيقة 68 
وعاد مهند عبد الرحيم ليجهز على 
آمال الفريق السوري بهدف ثالث في 

الدقيقة 89.
ويتص��در فريق ال��زوراء به��ذا الفوز 
ترتيب اجملموعة برصيد 8 نقاط فيما 
جتم��د رصي��د اجليش عن��د النقطة 
السادس��ة في املرك��ز الثاني.. وأكد 
م��درب الزوراء عص��ام حمد أن الفوز 
على اجليش السوري بثالثية نظيفة 
ف��ي ال��دور الراب��ع م��ن كأس االحتاد 
اآلسيوي جاء عن جدارة واستحقاق 
بعد األداء املميز للفريق.قال حمد في 
تصريحات صحفي��ة إن الفريق قّدم 
مباراة كبيرة واستحق الفوز وخطف 
النقاط الثالث والفوز بالصدارة بعد 
األداء الرجولي لفريقنا خصوصا في 
املباراة«.وأضاف  الثاني من  الش��وط 

ف��ي تصريحاته: »الق��راءة الدقيقة 
منحتن��ا  الس��وري  الفري��ق  ألوراق 

أفضلية في الشوط الثاني«.
وأكم��ل: »عرفن��ا كل خفاي��ا فري��ق 
اجليش الس��وري ولهذا ركزنا عليها 
بالتدريب��ات وجمي��ع الالعبني نفذوا 
م��ا طلبنا منهم ومتكن��ا من إيقاف 
مفاتيح اللعب«.. وأوضح: »جنحنا في 
اس��تغالل الثغرات في اخلط اخللفي 

لنصل إلى الش��باك وأهدر الالعبون 
عددا من الفرص في املباراة«.

وواص��ل: »التأه��ل إلى ال��دور الثاني 
لم يحس��م بع��د مع أنن��ا خطفنا 
الص��دارة م��ن الف��وز عل��ى اجليش 
مبواصلة  لكننا مطالبون  الس��وري، 
النتائج اإليجابي��ة، وعلينا أن نحقق 
الفوز في املباراتني املقبلتني لضمان 

التأهل إلى الدور الثاني«.

ه��ذا واختير العب الزوراء مهند عبد 
الرحي��م ، أفض��ل العب ف��ي مباراة 
فريقه أمام اجليش الس��وري باجلولة 
الرابعة لدور اجملموعات بكأس االحتاد 
األس��يوي والت��ي انته��ت لصال��ح 

الفريق العراقي بثالثية نظيفة.
 وق��ال مهن��د عب��د الرحي��م ف��ي 
الف��وز  إن  صحفي��ة  تصريح��ات 
حتق��ق بعزمي��ة وإص��رار اجلمي��ع من 

جه��از فني والعب��ني، مؤكدا على أن 
اجلميع كانوا مصممني على حتقيق 
االنتص��ار وكس��ب النق��اط الثالث 
التي توصله��م إلى صدارة اجملموعة 
واالقتراب خط��وة مهمة من التأهل 

عن اجملموعة.
 وتاب��ع : » نلعب بروح الفريق الواحد 
وتتويج��ي بأفضل الع��ب جاء بدعم 
زمالئي ومساندتهم لي ، وطموحنا 

مواصل��ة املش��وار واملنافس��ة على 
اللقب وإسعاد اجلماهير التي تؤازرنا 

في كل مباراة«.
م��ن جان��ب اخ��ر، تق��ام يوم��ي غٍد 
اجلمعة والس��بت املقبل منافسات 
اجلولة اخلامس��ة والعش��رين لدوري 
كرة الق��دم املمتاز، حي��ث جتري غٍد 
ثالث مباريات وفيها يحتضن ملعب 
الش��عب الدول��ي لق��اء الطلبة مع 
النف��ط ف��ي الس��اعة السادس��ة 
مساء، وفي الس��اعة الثالثة عصرا 
يواجه البحري مبلع��ب الزبير ضيفه 
الس��ماوة، وف��ي الوق��ت ذات��ه وفي 
ملعب اخ��ر في محافظ��ة البصرة 
يضي��ف املين��اء فري��ق احل��دود على 
ملع��ب الفيح��اء، وجت��ري الس��بت 
املتبقي��ة، وفيها  الس��ت  املباري��ات 
يحل زاخو ضيفا على النجف مبلعب 
االخير، ويضيف نفط الوس��ط على 
ملعب��ه فري��ق الكهرب��اء، ويتقاب��ل 
الزوراء مع امانة بغ��داد على ملعب 
الثان��ي، وس��يكون ملع��ب الك��رخ 
مس��رحا للقاء اصح��اب األرض مع 
الشرطة، وفي ملعب امليمونة يالعب 
نفط ميسان نادي احلسني، فيما لم 
يتحدد حت��ى االن مكان مباراة نفط 

اجلنوب مع القوة اجلوية.
وكانت منافس��ات مرحل��ة الذهاب 
قد اس��فرت عن فوز الش��رطة على 
الك��رخ 4-0، والنج��ف عل��ى زاخ��و 
2-1، ونفط الوس��ط على الكهرباء 
2-0، وامانة بغ��داد على الزوراء 1-2، 
وتع��ادل الطلب��ة م��ع النف��ط 2-2، 
ونف��ط ميس��ان م��ع نادي احلس��ني 
والس��ماوة م��ع البح��ري بنتيج��ة 
واح��دة 0-0، وامليناء م��ع احلدود 1-1، 
في ح��ني مت تاجيل لقاء القوة اجلوية 
مع نفط اجلنوب ف��ي املرحلة االولى 
بسبب ارتباط االول مبنافسات كاس 

االحتاد االسيوي.

غدًا.. 3 مباريات في الجولة 25 دوري الكرة الممتاز

الزوراء يحّلق بصدارة المجموعة األولى في كأس االتحاد اآلسيوي

جانب مباراة الزوراء و اجليش السوري

منتخب تربية الرصافة االولى للبنات بكرة السلةعبطان خالل لقائه الندية الفلوجة »عدسة: عباس كردي«
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النجم األرجنتيني يكّرم مصور لقطة »الريمونتادا« في ملعب كامب نو

بوينس آيرس ـ وكاالت:

تتواصل حمالت الدعم املساندة للنجم 
األرجنتيني ليونيل ميس��ي بعد إيقافه 
مع منتخب بالده أرب��ع مباريات من قبل 

االحتاد الدولي لكرة القدم »فيفا«.
ومت إيق��اف ميس��ي أربع مباري��ات دولية 
بس��بب ش��تمه مس��اعد حكم مباراة 
األرجنت��ني ضد تش��يلي ف��ي تصفيات 
امي��ركا اجلنوبي��ة املؤهلة إل��ى مونديال 
روسيا 2018.. وحصل ميسي على دعم 
جدي��د في محنت��ه وهذه امل��رة من قبل 
 The« فرقة ال��روك الغنائي��ة األمريكية
Strokes«، التي تعتبر من أش��هر الفرق 

الغنائية في العالم.
وج��اء ذل��ك خالل تق��دمي الفرق��ة حلفل 
»لوالبال��وزا« الس��نوي ف��ي العاصم��ة 
األرجنتيني��ة بوينوس إيري��س، حيث قال 
مط��رب الفرق��ة جولي��ان كازابالنكاس 
للجماهي��ر احلاض��رة: »عاملوا ميس��ي 
بلطف... نحن هنا من أجلك يا ميسي«.
ومير ميسي بفترة صعبة بسبب عقوبة 
اإليقاف الدولي، حيث عانى منتخب بالده 
كثيرا بس��بب غيابه في املب��اراة األخيرة 

وخس��ر أمام بوليفي��ا بهدفني نظيفني، 
وباتت الش��كوك حتوم حول ق��درة تأهل 

منتخب التانغو إلى العرس العاملي.
جدير بالذكر أن ميس��ي غ��اب أيضا عن 
مب��اراة برش��لونة األخيرة الت��ي فاز بها 
على غرناطة 4-1 في الدوري اإلس��باني، 
بس��بب عقوبة اإليق��اف ملب��اراة واحدة 

بداعي تراكم البطاقات الصفراء.
م��ن جان��ب اخ��ر، احتف��ل األرجنتين��ي 
ليونيل ميسي جنم هجوم نادي برشلونة 
اإلس��باني، بطريق��ة مميزة بع��د التأهل 
التاريخي لبرشلونة على حساب باريس 
س��ان جيرمان، حيث قفز أعلى اللوحات 
اإلعالني��ة واحتف��ل م��ع اجلماهي��ر بعد 
الهدف الس��ادس الذي سجله سيرجي 
روبيرتو في الدقيق��ة األخيرة من املباراة.
وكان��ت صحيفة »ماركا« اإلس��باني قد 
أجرت مقابلة مع س��انتياجو جارسيس، 
الذي التقط هذه الصورة والتي وصفها 

بأنها »صورة حياته«.
وقام األرجنتيني ليونيل ميس��ي بدعوة 
ه��ذا املصور إل��ى ملع��ب الكام��ب نو، 
وقدم له الصورة داخل إطار خاص،  ووقع 
ل��ه على الص��ورة، كن��وع م��ن االمتنان 

والتقدير.

وكان جارس��يس قد وصف هذه الصورة 
س��ابًقا وقال :«إنه��ا تعبر عن النش��وة 
اجلماعي��ة والتاريخ، ميس��ي كان خارج 
عقل��ه ف��ي تل��ك اللحظة..ط��وال فترة 
عملي في برشلونة لم أرى ميسي بهذا 

الشكل«.
إلى ذلك، حت��دث اإليطالي اخملضرم فابيو 
كابيلو، املدرب السابق للعديد من األندية 
األوروبية ومنها يوفنتوس اإليطالي وريال 
مدريد اإلس��باني، عن املواجهة املرتقبة 
بني برش��لونة ويوفنتوس في دوري أبطال 

أوروبا.
وي��رى فابي��و كابيل��و أن برش��لونة »ال 
يع��رف كيف يدافع« عل��ى عكس نادي 
يوفنتوس ال��ذي ميلك منظومة دفاعية 
ممي��زة ج��ًدا ف��ي الس��نوات األخي��رة.. 
اإلس��بانية  »أس«  صحيف��ة  ونش��رت 
تصريح��ات جدي��دة لكابيل��و إلح��دى 
اإلذاع��ات احمللية الرياضي��ة في إيطاليا 
يق��ول فيها :«برش��لونة ال يعرف كيف 
يدافع، على عكس يوفنتوس، يوفنتوس 
ميكن��ه تس��جيل بعض األه��داف لكن 

يجب احلذر وعدم االسترخاء«.
ويضي��ف كابيل��و :«م��ع برش��لونة ال 
ميكنك أن تس��ترخي على اإلطالق حتى 

الدقيق��ة 95، ففي ث��الث أو أربع دقائق 
برشلونة قد يغير نتيجة املباراة«.

وتاب��ع :«مب��اراة األم��س أم��ام نابولي، 
يوفنت��وس ل��م يعجبن��ي كثي��رًا وكان 
ضعيًفا، كان لديه الكثير من الصعوبة 
ف��ي لعب الكرة، ونابول��ي رفع من حدة 
الضغط، إذا قام برش��لونة بذلك سوف 
يخلق الكثير من املشاكل ليوفنتوس«.
وعن انخفاض مس��توى ليونيل ميسي 
ق��ال :«ه��ذه مج��رد نِ��كات، بالطبع ال، 
ميس��ي ه��و بافاروتي كرة الق��دم، إنه 
الالع��ب ال��ذي يعطين��ا الكثي��ر م��ن 
الترفيه، رمبا يخترع بعض األش��ياء في 
اللحظات األخيرة، نحن ال زلنا نستمتع 

بليونيل ميسي«.
وق��ارن كابيلو ميس��ي مع لوتش��يانو 
بافاروت��ي أحد أش��هر وأعظ��م فناني 

األوبرا في تاريخ إيطاليا.
واختتم حديثه عن املنتخب الهولندي 
لك��رة القدم وقال :«ميرون حاليا بحالية 
سيئة، يعيشون حلظات صعبة للغاية، 
ل��م يعد لديهم مواهب مثل الس��ابق، 
حتدثت مع ف��ان جال األس��بوع املاضي 
وقال أنهم ليسوا بهذا السوء بالنسبة 

له«.

تقرير

فرقة موسيقية شهيرة تساند ليونيل ميسي في محنته

تتواصل حمالت الدعم املساندة للنجم األرجنتيني ليونيل ميسي

مفكرة الصباح الجديد

إيبار ـ الس بالماس
فالنسيا ـ سلتا فيجو

8:30 مساًء
10:30 مساًء

الدوري اإلسباني

عبطان يوعز بدعم وتأهيل األندية 
والمنشآت الرياضية في الفلوجة

»الرصافة األولى للبنات« يستعد 
لمنافسات كرة السلة

بغداد ـ عبد الكريم ناصر*
اوقعت قرعة بطولة كأس ديفز التي 
تنظمها البحري��ن منتخب العراق 
في مجموعة قوية مثلت منتخبات 
متطورة، وهي اجملموعة الثانية التي 

تضم العراق وسنغافورة وبنغالدش 
وطاجكستان ومنغوليا وُعمان، في 
حني ضمت اجملموعة االولى كمبوديا 
والس��عودية والبحري��ن وماينم��ار 
وقريغس��تان, حيث يتأه��ل فريقان 

م��ن كل مجموعة, وتلع��ب الفرق 
االربع��ة بنظ��ام التقاط��ع ليتأهل 
فريق��ان فق��ط للمس��توى الثالث 
املنتخ��ب  وس��يلعب   ،2018 ف��ي 
العراقي اولى مبارياته ضد منتخب 

السنغافوري  والفريق  س��نغافورة، 
ف��ي  القوي��ة  الف��رق  م��ن  واح��د 
املستوى الرابع، والفوز عليه مبثابة 
انطالق��ة مهمة للتأه��ل.. علما ان 
املواجهات املباش��رة ب��ني الفريقني 

ه��ي 6 مواجهات، انته��ت 5 منها 
لسنغافورة مقابل واحدة ملنتخبنا، 
واخ��ر لقاء ب��ني الفريق��ني كان في 
2013. يذكر ان املدرب، محمد معاذ، 
يقود العراق، فضال ع��ن والالعبني: 

اكرم مصطفى وعلي خيري وعادل 
مصطف��ى، اضاف��ة ال��ى ب��ركات 

محمد.

* املنسق اإلعالمي للتنس

»التنس« في مجموعة قوية بكأس ديفز



وراء كل مصيب��ة أو مش��كلة.. 
هك��ذا   ! ُمتحام��ق  أحم��ق  
ق��ال العارف��ون ببواط��ن األمور 
والعاملون بخفايا وطبائع وسلوك 
اجملتمع��ات وعاداتها، وقيل أيضاً 
"إذا رأيت��م أح��داً مصاباَ باحلمق 
وتصرف��ات  صف��ات  يحم��ل  أو 
"احلمق��ى" فاحم��دوا اهلل على 
ما أنتم عليه واش��كروه على ما 

أنعم عليكم من نعمته "! 
ب��ه  ال��ذي يتس��بب  إن الض��رر 
"األحم��ق" في العادة.. ال يصيب 
صاحبه فقط  بل يتشظى لينال 

من  اآلخرين ويؤذيهم !
فقد ح��ّذر األولون من مرافقة أو 
معاش��رة أو مجادلة "احلمقى" 
فقالوا.. ال جتادل األحمق.. خشية 

أن ال يفرق الناس بينكما !
وقي��ل: اتق ُمصاحب��ة األحمق .. 
إمنا األحمق كالثوب اخللق، كلما 
رقعت منه جانباً.. صفقته الريح 

وهناً فانخرق !
يبدو أن حمقى العصور واحلقب 
التأريخية الس��ابقة أكثر حظاً 
احلديث  من "حمق��ى" عصرن��ا 
بحس��ب ما وصلنا من أخبارهم 
وقصص "حماقاتهم" وجعلتهم 
االكث��ر ش��هرة وجنومي��ة برغم 
مضي عق��ود وقرون طويلة على 
وق��وع أحداثها، ويع��ود الفضل 
في ذلك ال��ى العلماء واملؤرخني 
أمث��ال  واللغوي��ني  والكّت��اب 
اجلاحظ  وابن اجلوزي وأبي الفرج 
األصفهان��ي وغيره��م.. ولع��ل 
أبرز الكتب التي تناولت ش��ؤون 
احلمق��ى كتاب "أخب��ار احلمقى 
واملغفلني" البن اجلوزي الذي ضم 
أربعة وعش��رين باباً، قام خاللها 
بش��رح معن��ى احلماق��ة، وذكر 
أس��ماء احلمقى وبنّي صفاتهم، 
وح��ذر م��ن صحبته��م، وأش��ار 
إلى من ُضرب املث��ل في حمقه، 
وذكر جماعة من العقالء صدرت 
عنه��م أفعال احلمق��ى فأصروا 
عليها مستصوبني لها فصاروا 

بذلك اإلصرار حمقى ومغفلني.
وقتنا  ف��ي  واملؤرخ��ون  الكت��اب 
احلاضر منشغلون عن "حمقى" 
العص��ر احلدي��ث  وع��ن قصص 

وبطوالته��م  "حماقاته��م" 
الت��ي  وجوالته��م  وصوالته��م 
أوصلتن��ا ال��ى م��ا وصلن��ا إليه 
من أن "الدنيا ربي��ع واجلو بديع" 
! ويب��دو أن أح��د أس��باب ذل��ك 
هو زي��ادة أع��داد "احلمقى" في 
اجملتمع��ات بنح��و يصعب على 
املعني��ني رصده��م واحصائهم 
وتوثي��ق "حماقاته��م" اليومية 
، فض��الً ع��ن انش��غال الن��اس 
احلديث��ة  االتص��االت  بوس��ائل 
التواصل  ومواق��ع  والتكنلوجيا 
االجتماعي بجميع مس��مياتها 
والت��ي أصبح��ت مالئ��ة الدنيا 
وشاغلة الناس كما يقولون.. ما 
جعل أكثر أف��راد اجملتمع يقعون 
أس��ارى كل ذلك.. فاألحمق كما 
تعرفون هو ليس بعيداً عنا.. إنه 
موجود بيننا.. نصادفه أو نلتقيه 
ف��ي احمللة أو في مواقع العمل أو 
في س��يارات األج��رة أو األماكن 
العام��ة أو نش��اهده يومي��اً في 
وس��ائل اإلع��الم والفضائيات أو 
ف��ي الش��ارع السياس��ي او في 
التويتروغيره��ا  او  الفيس��بوك 
، فاحلم��ق .. ال يع��رف صغي��راً أو 
أو فقي��راً، وال  كبي��راً، وال غني��اً 
سياسياً أو مستقالً، وال صاحب 

منص��ب أو أجي��راً .. وال 
برملانياً أو خفيراً ! 

اللغة  أه��ل  عّرف 
 ( بإن��ه:  األْحَم��ُق 
اس��م ( وجمع��ه: 

وَحْمَق��ى،  ُحْم��ق 
املؤنث: حمقاُء، واجلمع 
حمق��اوات  للمؤن��ث: 
وُحْم��ق وه��ي صف��ة 
على  ت��دّل  مش��بَّهة 

حُم��َق  م��ن  الثب��وت 
وحِمَق. 

: أي  قي��ل.. أَْحَم��ُق احلَ��يِّ
الرَُجٌل َقلِيُل الَعْقِل َفاِسُد 

الرَّأِْي، الذي يَأْتِ��ي بِأْعَماٍل الَ 
َمْعَنى لََها! 

يُحكى أن أح��د احلكماء نظر 
إِلى أَْحَمَق جال��س َعلَى َحَجٍر 

َفَقاَل: َحَجٌر َعلَى َحَجٍر !
وقيل أيضاً: حُمق الرَّجُل أي َقّل 

عقلُه، فَس��د عقلُه.. حتى قيل 

ا أراد األحمُق نفعك  في املثل: "ربَّ
فضرَّك" وقيل "ما يُداوي األحمُق 
بثل اإلعراض عن��ه" و "لكّل داٍء 
دواء يس��تطبُّ بِه ... إالّ احلماقة 
أعيت من يداويها" وقيل "أحمق 
من نعامة" .. ألنها حتتضن بيض 

غيرها وتُضيِّع مبيض نفسها. 
وم��ن عالمات احلمق كم��ا يراها 
احلكماء: العجلة، اخلفة، اجلفاء، 
الغرور، الفجور، السفه، احلسد ، 
اجلهل، التواني، الظلم، الغفلة، 
اخلي��الء، املكر، إن اس��تغنى بطر 
وإن افتق��ر قن��ط، وإن فرح أش��ر 
وإن قال فحش، وإن سأل ألّح وإن 

ُسئل بخل.
قال ابن األعرابي: احلماقة مأخوذة 
من حمقت الس��وق إذا كسدت 

فكأنه كاسد العقل والرأي 
فال يشاوَر وال يُلتفت إليه في أمر 

احلرب!
وم��ن صفاته كذل��ك أنه يحُمق 
ألَتَْفه األمور أي يغضب ويتصرَّف 
تصرَُّف الّطائش املتهور الغبي! 

وإذا صادفك��م أح��د "احلمقى" 
بع��د االنته��اء م��ن ق��راءة هذا 

املقرمش.. فاحمدوا اهلل !

                  • ضوء
األحم��ق.. هو من 
ف��ي  يُضي��ع 
الش��عارات 

عمره !

حمقى ..قراط !

عاصم جهاد

رئيس التحرير 
اسمــاعيــل زايــر

صحيفة يومية سياسية مستقلة
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جمال جصاني

بكل ثقة واطمئنان وراحة بال وأستاذية، تقذفنا بعض 
الكتاب��ات والتحلي��الت بتش��خيصاتها "العبقري��ة" 
واملعصوم��ة من اخلل��ل والزلل، ح��ول كل ما حصل لنا 
"فج��أة" بعد اس��تئصال الغدة الس��رطانية املعروفة 
ب��� )جمهوري��ة اخلوف( وح��ول عل��ل كل ه��ذا اإلجرام 
واإلره��اب والفس��اد والعجز الذي هط��ل "فجأة" على 
تضاري��س هذا الوط��ن املنكوب؛ إذ ترش��دنا حفرياتهم 
الى الش��يطان املس��ؤول عن كل ذلك، أال وهو املوظف 
األميركي الذي أرسلته حكومته كحاكم مدني لعراق 
م��ا بع��د زوال النظام املب��اد، أو كم��ا يقول��ون )العراق 
األميرك��ي( ولذلك فاحلل لديهم ال يقبل القس��مة وال 
الش��راكة، إذ ال مناص من تش��كيل جبهة واس��عة ل� 
)القوى الوطنية والدميقراطية وما يتجحفل معها من 
فصائل متخصصة في العداء لألمبريالية واالستكبار 
العاملي..( ملواجهة مش��روع العم سام، وإطالق مشروع 
املواطن��ة العراقية ومبادرة تأس��يس أحزاب وتنظيمات 
دميقراطية على أس��اس دستور حداثوي وعلماني يصل 
بالعراق الى ضفاف احللم الذي دغدغ مخيالت حش��ود 
هائلة من س��كان هذا الوطن القدمي على مدى قرن من 

الزمان.
بع��د جهد جهي��د يتمخض رح��م مداده��م وطرقات 
كيبورداته��م، عن هذه الوصفة الفنطازية حلالتنا التي 
أعيت عقول أفضل املنتسبني ملراكز الدراسات والبحوث 
املتخصص��ة في هذه اجمل��االت واحلقول. الس��فير برمير 
موظف يحظى باحترام وتقدير حكومته وعلى أس��اس 
املؤهالت واإلمكانات واالستعدادات التي جّسدها طوال 
نش��اطه املهن��ي والدبلوماس��ي وال س��يما في مجال 
مكافحة اإلرهاب، حيث يعّد من أبرز املتخصصني فيه، 
لذلك اختاره الرئيس األميركي بوش االبن لهذه املهمة 
ف��ي العراق. أم��ا ما حصل لن��ا بعد "التغيي��ر" فيعود 
في أساس��ه ال��ى طبيع��ة إمكاناتنا الفعلي��ة والتي 
كش��فت عن تواضعها وهزالها، ف��ي التصدي ملهمات 
املرحلة االنتقالية، واحملاصصة كما يعرف كل املنصفني 
واملتابعني للتجربة العراقية، قبل سقوط النظام املباد 
وبعده؛ راسخة وموجودة وجذورها تضرب ال في األزمنة 
البعيدة وحسب بل متدد باسترخاء في أعماق الالشعور، 
والتس��تر على مثل تلك احلقائق لن يفضي لغير املزيد 
من العتمة واملتاهات، أما الس��فير برمي��ر فقد ترك لنا 
مذكراته، عن جتربت��ه تلك كما هو التقليد املتبع غالباً 
عند األمم املتحررة من العنتريات الش��فاهية، وكان حتت 
عنوان )عام قضيته في العراق( والذي أثار حنق وغضب 
الكثير من قوارض حقبة الفتح الدميقراطي، ملا ورد فيه 
م��ن حقائق ووقائ��ع فضحت مبكراً املالم��ح والقدرات 

الفعلية لعصبة احليتان.
إن احلدي��ث بثل ه��ذه اخلفة عن ائتالف واس��ع "للقوى 
الدميقراطية" وغير ذلك من األوهام والهلوسات، يعني 
في أفض��ل األح��وال أن أصحابها يعيش��ون في عالم 
آخ��ر ال ميت بصلة حلطام البش��ر واحلج��ر الذي خلفته 
عقود من احلروب واملس��خ واحلصار. مثل هذه اخلطابات 
واالندفاع��ات املثقلة بالش��عارات واألهازي��ج الثوروية 
املعطوبة، س��تظل عاجزة عن تق��دمي أي مقترح واقعي 
وج��اد ألجل تغيير هذا الواقع البائ��س، مصائبنا احمللية 
معق��دة ول��ن تزيدها احلل��ول القش��رية وعطاباتها إال 
تعقي��داً. اتركوا برمير بحاله وابحثوا لكم عن ش��ماعة 
أخرى بقدوره��ا حتّمل وزر خيباتن��ا وهزائمنا التأريخية 
واحلضارية اخملضرمة. لس��نا من هواة جلد الذات، لكننا 
لن ننج��و من مثل ه��ذه املصائ��ر املأس��اوية؛ إن بقينا 
معتصمني بثل هذه التقاليد املدمنة على إلقاء آثامنا 

وعجزنا وعيوبنا على شماعة اآلخرين..

شماعة بريمر

ومضــة

كاريكاتري ـ  عاصم جهاد

بغداد - وداد ابراهيم: 
نس��وية  ومنظم��ات  جمعي��ات 
وعام��الت ف��ي مج��ال القان��ون، 
القان��ون  ف��ي  وخب��راء  اس��اتذة 
محامي��ات  املدن��ي،  العراق��ي 
اجتمع��وا  كله��م  ومحام��ون، 
م��ن اج��ل اص��دار قان��ون يدين، 
ويوقف، بل ومينع العنف االسري. 
وخطط��وا معا ليكت��ب من قبل 
جلنة من االس��اتذة ف��ي القانون، 
ويعرض على اللج��ان القانونية، 
وجل��ان امل��رأة واالس��رة والطف��ل 
في البرمل��ان، ويرفع ال��ى اجلهات 
اخملتصة، ليك��ون قانونا يقف مع 
امل��رأة التي تتع��رض للعنف في 
العم��ل، او الش��ارع، او البيت. اال 
ان هذا القانون الذي دخل البرملان 
عام 2015، ظل يدور ما بني اروقته 
حت��ى االن م��ن دون ان يش��رع، او 
يكتب بش��كله النهائ��ي، والذي 

يرضي كل االطراف.
جمعي��ة  انطلق��ت  هن��ا  م��ن 
"نس��اء بغ��داد" لتش��كيل جلان 
ملعرف��ة  القان��ون  خب��راء  م��ن 
الثغ��رات ف��ي القان��ون، وتق��دمي 

التوصي��ات والبحوث التي تخص 
بن��وده وفقرات��ه، إضافة الى ذلك 
ش��رعت ه��ذه اجلمعي��ة  إلقامة 
ورش��ة جمع��ت فيه��ا اكثر من 
عشرين شخصية نس��وية، لها 
دراية ومعرفة ف��ي تفاصيل هذا 
القانون، ولديها قراءات في بنوده، 
ومنهن من ش��اركت في كتابته، 
او اعطت التوصيات والتوجيهات 
ح��ول  للتدري��ب  بخصوص��ه،  
مفه��وم جدي��د، وه��و املدافعة، 
ومبادئه��ا، واحللف��اء املش��اركني 
ف��ي املدافع��ة، وكي��ف يخطط 
املدافع��ون للوص��ول الى الهدف 
والغاي��ة، بع��د بن��اء فري��ق م��ن 
احللفاء ، والطريقة املثلى إلنشاء 
فري��ق م��ن املدافعني م��ن خالل 
عناص��ر املعرفة وامله��ارة واملبدأ، 
من اجل احداث تغيير على صناع 
الق��رار، والبحث م��ع حلفاء من 
خارج الوس��ط القانوني للوقوف 
مع تش��ريع قانون يحمي االسرة 

والطفل واملسن.
 تفاصي��ل قانوني��ة مت بحثها من 
خالل ورش، ون��دوات، واجتماعات، 

لطلب��ة  اقيم��ت  ومحاض��رات، 
كليات القانون، وعدد من احملامني 
الت��ي  التفاصي��ل  كل  لش��رح 
تضمنها القانون، والوقوف صفا 

واحدا من اجل ترشيحه. 
د. ام كلث��وم قانونية في اجلامعة 
املس��تنصرية واحدى املشاركات 
في ورش��ة املدافعة،  حتدثت عن 
االس��باب الت��ي اخ��رت تش��ريع 

القان��ون قائل��ة:  اس��م القانون 
"العن��ف ض��د املرأة"  ق��د يكون 
سببا في الفهم اخلاطئ له، فحني 
يذك��ر ان هناك تش��ريعا لقانون 
العنف ض��د املرأة، فهذا يولد ردة 
فعل عكسية جتاهه، وقد يوحي 
للكثيري��ن ب��أن القان��ون يحمي 
املرأة، ويساعدها على التمرد ضد 
الرج��ل، لكن حني نق��ول "قانون 

العنف ضد االسرة"، فهذا يعني 
ان القانون يحمي االس��رة كلها، 
املرأة، والرجل، والطفل، والشاب، 
واملس��ن، وعلينا ان ال ننس��ى ان 
ومتسلطات،  قويات  هناك نساء 
ل��ذا فالقان��ون يحم��ي اجلمي��ع، 
يحمي الطفل من تس��لط زوجة 
االب مثال، ويحمي الرجل املس��ن 
م��ن ابنائ��ه،  ل��ذا ي��راد تصحيح 
مفاهيم ه��ذا القانون، و تثقيف 

الناس بتفاصيله. 
انتصار اجلميلي ناش��طة مدنية 
مش��روع  عل��ى  عملن��ا  قال��ت: 
العنف االسري منذ أربع سنوات، 
وهو عب��ارة عن مش��روع احلماية 
من العنف االسري، وحلد االن فان 
كل ما اجنز هو عبارة عن مشروع 
القانون  قانون��ا، مش��روع  وليس 
يه��دف ال��ى تعزي��ز التماس��ك 
وظه��رت  واجملتمع��ي،  االس��ري 
ضرورة تشريع هذا القانون، لآلثار 

السلبية التي ترتبت على املرأة.
االولى  املسودة  اجلميلي:  واضافت 
تضمن��ت الكثي��ر م��ن العلل، بل 
كان��ت محبط��ة، وفيه��ا الكثير 

اجتمعن��ا  ل��ذا  الثغ��رات،  م��ن 
كمنظمات، وفرق ومع شخصيات 
برملانية وشكلنا فرقا في جلسات 
مفتوح��ة، وأقمن��ا ن��دوات توعية 
م��ع القانونيني م��ن اجل ان نلفت 
االنتب��اه ال��ى كل م��ن يعنيه هذا 
على  وتقدمي معاجل��ات  املوض��وع، 
ض��وء اخمل��اوف م��ن ه��ذا القانون، 
القان��ون وص��ل للبرمل��ان، وظه��ر 
بصورة غير جيدة، لكن لم تتوقف 
جهودنا من اجل ان يكون له مكان 
ب��ني القوان��ني العراقي��ة، وعملنا 

ندوات مع جلان املرأة الطفولة. 
انتص��ار احملمداوي س��فيرة النوايا 
احلس��نة، ورئيس��ة منظمة املرأة 
والطف��ل قال��ت: ف��ي احلقيقة ان 
ه��ذا القانون قطع ش��وطا كبيرا 
بع��د ان مت��ت كتابت��ه، ورف��ع الى 
البرملان، وهذه مساع تستحق كل 
الثناء، وفيما إذا كان هناك تكاتف 
من قبل منظم��ات املرأة، واجملتمع 
احملافظ��ات،  ومجال��س  املدن��ي، 
وم��ن خ��الل بعض الش��خصيات 
املدافع��ة  حتق��ق  ق��د  البرملاني��ة 

هدفها املنشود.

مطالبات باإلسراع بتشريع قانون ضد العنف األسري

جمعية نساء بغداد

بغداد - الصباح الجديد:
نظم��ت دار اخملطوط��ات العراقية في الهيئ��ة العامة 
لآلث��ار والتراث، وبناس��بة ي��وم اخملط��وط العربي، الذي 
يص��ادف الراب��ع م��ن نيس��ان م��ن كل ع��ام، معرض��ا 
لنفائس اخملطوطات بعنوان "فرائد اجلواهر الس��اطعة 

للمخطوطات العراقية".
ض��م املع��رض، الذي حض��ره مدير عام دائ��رة العالقات 
الثقافية فالح حس��ن شاكر، عددا من اخملطوطات التي 
كتب��ت من العلم��اء العرب، واملس��لمني، ومخطوطات 
ألفي��ة وأخ��رى خزني��ة والت��ي تض��م م��دارس عربية 
وإس��المية في ش��تى الفنون. كما ضم املعرض أدوات 
علمي��ة، وأدوات اخلطاطني، فضال ع��ن نفائس متنوعة 
مث��ل صناديق خش��بية حلف��ظ اخملطوط��ات، وحاملة 

مصاحف وغيرها.
  جدي��ر بالذك��ر ف��ان من أه��م نفائ��س دار اخملطوطات 
العراقية هي نس��خ نادرة من املصحف الشريف، تعود 
إلى القرون الهجرية األولى، ومخطوط "نهج البالغة" 
ألمي��ر املؤمنني عل��ي بن أب��ي طالب "عليه الس��الم"، 
وكتاب "طبقات الفقهاء" للفيروز ابادي املتوفى س��نة 
476 هجرية، و"اللمع االعيان الشافعية" لقطب الدين 
اخلضيري املتوفى سنة 894 هجرية و"اجململ في اللغة" 
البن فارس كتب س��نة 446 هجرية، وغيرها الكثير من 

الكنوز املعرفية.

معرض "فرائد الجواهر الساطعة 
للمخطوطات العراقية" 

الصباح الجديد - وكاالت:
تخطى عدد مشاهدات أغنية 
نانسي عجرم اجلديدة" احلب 
زي الوتر" من كلمات محمد 
رفاع��ي، وأحلان وليد س��عد، 
وتوزيع أحمد ابراهيم، والتي 
ألبومه��ا  م��ن  طرحته��ا 
بي��ك"  "حاس��ة  اجلدي��د 
عتب��ة املليون مش��اهدة 
ف��ي أربع��ة أي��ام، وذلك 
إعج��اب  عل��ى  دلي��ل 
باألغني��ة،  الن��اس 
وحم�اس��ته���م 
عه��ا  لسم���ا
بعدم���ا طال 
انت��ظ���ار 
محب��ي 

وترقبه��م  ألغنياته��ا،  عج��رم 
لطرحها األلبوم املنتظر.

عج��رم  نانس��ي  وكان��ت  ه��ذا 
ق��د اس��تفتت جمهوره��ا عبر 
فخيرتهم  الرس��مي  حس��ابها 
ما ب��ني أغنية "احل��ب زي الوتر"، 
وخطط��ت".  "زبط��ت  وأغني��ة 
التصوي��ت جاءت  نهاي��ة  وف��ي 
النتيج��ة لصالح ه��ذه األغنية 

الرومنسية.
وجت��در االش��ارة إل��ى أن ألب��وم 
نانس��ي س��يكون متوفراً خالل 
أيام، ويض��م 14 أغني��ة منوعة 
م��ا ب��ني اللبناني��ة، واملصري��ة، 
واخلليجي��ة، تعاون��ت فيه��ا مع 
نخب��ة من الش��عراء، وامللحنني، 

واملوزعني في العالم العربي.

"الحب زي الوتر" لنانسي 
عجرم تتخطى المليون 

مشاهدة في 4 أيام

بغداد - الصباح الجديد:
صدر عن دار ثقافة األطفال، وضمن إصدارات 
القص��ص  سلس��لة  الطف��ل،  مكتب��ة 
املصورة كت��اب "مغامرات الكابنت فريد" 
باللغتني العربية واالجنليزية س��يناريو: 

عواطف علي ورسوم: فاخر حسني.
وق��ال الكاب��نت فريد انه بعث رس��ائل 
للعال��م م��ن خ��الل أطول سلس��لة 
بش��رية، أوله��ا إدخ��ال الع��راق إلى 
موسوعة غينيس لألرقام القياسية، 
والثانية غرس احلب والس��الم، ونبذ 
الكراهي��ة، والدعوة إلى التس��امح 
وقبول اآلخر، ورسالته الثالثة إبعاد 
األطف��ال عن ألعاب العنف، وس��ن 

قانون بنع استيرادها. 
والكتاب ي��روي قصة حي��اة الكابنت 
فري��د عبد لفت��ة منذ والدت��ه وحتى 
اآلن، مروراً بس��فره إلى دبي عام 
2005، واحترافه رياضة ركوب 
ث��م  الهوائي��ة،  الدرج��ات 

انتقاله إلى احتراف الدراجات النارية.
 ويع��د الكابنت فري��د أول عراقي ميارس الغوص 
احلر، ثم أصبح طيارا محترفا وقافزا مظليا، وال 
تخلو مغامراته من اخملاطر والصعاب. وفي عام 
2012 س��جل فريد رقما قياسيا في موسوعة 
جينيس بقفزة من على ارتفاع 9000 قدم فوق 

مدينة شيكاغو.

ثقافة األطفال تصدر كتابًا عن رحلة 
الكابتن فريد "سفير الطفولة" 
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